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FORORD 

 

Denne afhandling ville ikke have været mulig uden hjælp og støtte fra en række forskellige 

mennesker. Jeg vil derfor benytte lejligheden til at sige tak. 

 

Først og fremmest tak til de mange lærere og ansatte ved skoleforeningerne, der i forbindelse 

med fokusgruppeinterviewet, spørgeskemaundersøgelserne og videoobservationerne, har vist 

mig deres tillid og delt deres holdninger, oplevelser og erfaringer med mig. Det er jeres daglige 

arbejde med eleverne, der giver mindretalspædagogikken dets konkrete indhold.  

 

Tak til eksperterne, der gennem interviews har delt ud af deres viden og tak til 

arbejdsgruppemedlemmerne i Center for Mindretalspædagogik, der til enhver tid har hjulpet og 

stået klar med ”Rat und Tat” - I har fyldt mig med en uvurderlig viden. 

 

Tak til min hovedvejleder Jørgen Gleerup for altid hurtig og konstruktiv feedback og fordi du 

lod mig forfølge mine ideer, selvom det måske ikke altid var helt tydeligt, hvor jeg ville hen. 

Også stor tak til min bivejleder Alexander von Oettingen. Uden din passion og ekspertise 

indenfor mindretalspædagogikken og din uudtømmelige lyst til at diskutere emnet, var projektet 

ikke blevet til. 

 

Tak til Sydslesvigudvalget, der har finansieret projektet. Jeg håber at flere projekter, der belyser 

mindretalspædagogikken, finder understøttelse. 

 

Tak til mine kollegaer på UC Syd – på lærer- og pædagoguddannelsen og i FoU. Tak for gode 

diskussioner om pædagogisk faglighed, neksusanalytiske perspektiver, metoder og meget mere. 

I har i løbet af tiden måtte høre på mangt og meget.  

 

Tak til mine venner, der har sørget for den rette adspredelse, når denne var nødvendig.  
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Og til sidst, men bestemt ikke mindst, tak til min vidunderlige familie. Tak til dig mor, for din 

hjælp og din interesse for emnet. Tak Siggi, for at fylde på min historiske halvviden og for at 

dele ud af din mindretals-historiske ekspertise. Tak Timm, for aldrig at blive træt af at høre om 

mindretalspædagogikken, for at være der for mig i både op- og nedture. Tak fordi du tog dig af 

børnene, mens jeg var optaget. Tak til Elias og Selma, fordi I hver eneste dag viser mig, hvad 

der virkelig betyder noget! Jeg elsker Jer! 
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DANSK RESUMÉ 

 

I det dansk-tyske grænseland findes et dansk og et tysk mindretal, som hver især har deres 

eget uddannelsessystem og deres egne uddannelsesinstitutioner. Nord for den dansk-tyske 

grænse findes der tyske vuggestuer, børnehaver, folkeskoler og et gymnasium, som 

administreres af Deutscher Schul- und Sprachverein. Tilsvarende findes der danske 

vuggestuer, børnehaver, skoler og gymnasier syd for grænsen. Disse administreres af Dansk 

Skoleforening for Sydslesvig e.V.  

 

Denne afhandling beskæftiger sig med den særlige pædagogik, der bedrives i disse 

mindretalsinstitutioner, mere specifikt mindretallenes skoler. Disse er kendetegnet ved at 

være situeret i en særlig historisk, kulturel og sproglig kontekst som afstedkommer særlige 

pædagogiske potentialer og udfordringer, som ikke er blevet undersøgt tidligere. 

 

Det overordnede formål med denne afhandling har været at give en analytisk karakteristik af 

den mindretalspædagogiske praksis for herved at udvikle og konkretisere de opfattelser som 

findes herom ude i feltet. Samtidig har afhandlingen sigtet mod en kvalificering af 

mindretalspædagogikken gennem forslag til modifikationer af den eksisterende praksis. I 

afhandlingen er både det danske og det tyske mindretal blevet undersøgt og afhandlingen har 

derfor også haft et komparativt sigte. Ved at sammenligne begge mindretal har det været 

muligt at belyse de forskelle og ligheder, som findes i mindretallene, og dermed skabe 

muligheden for videns- og erfaringsudveksling. 

  

Afhandlingens formål er blevet realiseret gennem en sociologisk undersøgelse. 

Videnskabsteoretisk tager afhandlingen afsæt i et pragmatisk-konstruktivistisk paradigme, 

som er blevet suppleret med en praksisteoretisk tilgang til feltet. Metodologisk har 

afhandlingen gjort brug af et mixed methods undersøgelsesdesign, hvor kvalitative og 

kvantitative data er blevet kombineret, som tilsammen giver et fyldestgørende og facetteret 

billede af den mindretalspædagogiske praksis. Den konkrete analyse af data har taget 
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udgangspunkt i en neksusanalytisk optik, som netop har praksis som sit omdrejningspunkt. I 

den forbindelse har det i første del af analysen været konteksten for den 

mindretalspædagogiske praksis – mere specifik mindretalspædagogikkens institutionelle, 

normative og didaktiske kontekst - der er blevet analyseret nærmere. I en praksisteoretisk 

sammenhæng spiller konteksten en særlig vigtig rolle, fordi det er den der rammesætter 

praksis. I anden del af analysen har den konkrete udformning af den mindretalspædagogiske 

praksis, stået central. Denne er med udgangspunkt i neksusanalysens begrebsapparat blevet 

analyseret gennem tre centrale analyseområder (habitus, interaktion og diskurs). 

 

Afhandlingen viser at et grundlæggende vilkår, der har betydning for det arbejde, 

mindretalslæreren kan udføre og som er afledt af det subjektive tilhørsforhold som 

konstituerer mindretallene, er elevernes sproglige baggrund. Langt størstedelen af lærerne i 

både Nord- og Sydslesvig vurderer, at flertallet af elever i den klasse, som de underviser mest 

i, har et andet modersmål end mindretalssproget, samtidig med at mindretalssproget er 

undervisningssproget. Dette grundvilkår har betydning for en lang række forskellige aspekter 

herunder lærernes samarbejde med forældrene, deres tilrettelæggelse af deres pædagogiske 

arbejde og mere overordnet den didaktik der anvendes af lærerne. 

 

Afhandlingen viser videre, at fordi der ikke findes nogen homogen eller “ensartet” 

mindretalspædagogisk faglighed, som mindretallenes lærere bygger deres undervisning op 

omkring, er den mindretalspædagogiske praksis karakteriseret ved partikularitet. Alligevel 

ser der ud til at være et gennemgående træk, nemlig at lærerne i deres sprogarbejde primært 

gør brug af praksisviden i form af en habitualiseret viden, der er baseret på 

mavefornemmelser og intuition. Der er ingen af de undersøgte lærere, der er i besiddelse af 

en faglig-teoretisk viden, der ruster dem til at undervise tosprogede børn. Dette kan være en 

udfordring for lærerne som kan blive usikre på deres praksis og i værste fald etablere nogle 

strategier, som er kontraproduktive for elevernes sprogtilegnelse.  

 

Som en yderligere udfordring peger afhandlingen på, at en række af de værdier, der 

promoveres gennem skoleforeningernes sprogkoncepter og målsætninger, er abstrakte og 
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svære for lærerne at forholde sig til. Hertil kommer, at nogle af de anbefalinger, der gives til 

lærerne af skoleforeningerne kan virke inkonsistente, fordi der anbefales handlemåder, der 

er i modstrid med hinanden. Også dette bidrager til usikkerhed hos lærerne. 

 

Endelig viser afhandlingen, at en lang række af de udfordringer og problemstillinger, som 

mindretalsinstitutionerne står overfor, også er udfordringer, som flertalsinstitutionerne skal 

håndtere. Disse udfordringer bliver dog, på grund af mindretallenes særlige beskaffenhed, 

mere prekære. Mindretalspædagogik knytter dermed an til en almen pædagogik, der i 

mindretallene kommer til udtryk i en særlig kulturel, sproglig og historisk kontekst, og som 

virker forstærkende på både de negative og de positive aspekter ved den undervisning, der 

praktiseres. Mindretalskonteksten fungerer således som en slags lup, der intensiverer 

pædagogiske udfordringer.  

 

Ud fra ovenstående kan man udlede en række anbefalinger til hvordan den 

mindretalspædagogiske praksis kan modificeres og kvalificeres.  En grundlæggende 

udfordring for mindretalslærerne er, som beskrevet ovenfor, at de ikke er i besiddelse af det, 

man kan betegne som en teoretisk funderet mindretalspædagogisk faglighed. Viden om, 

hvilke didaktiske strategier og teoretiske grundantagelser, der er egnede til at understøtte 

børnene i deres sprogtilegnelse, er dog i en mindretalspædagogisk sammenhæng uundværlig. 

For at opkvalificere den mindretalspædagogiske faglighed er det derfor nødvendigt at 

kombinere en teoretisk og videnskabelig viden med praksiserfaringer. Hertil vil særlige 

skræddersyede efter-/videreuddannelsesforløb, der adresserer de udfordringer, som lærerne 

står overfor, være egnede. Samtidig viser afhandlingen, at den viden mindretallenes lærerne 

har oparbejdet i høj grad er kendetegnet ved at være tavs og knyttet til den enkelte lærer. Når 

organisationer udelukkende er baseret på tavs og individuel viden, kan det være risikabelt, 

fordi værdifuld viden går tabt, når den person, der besidder denne viden, forlader 

organisationen. For mindretallenes lærere vil det derfor være gavnligt, hvis den tavse viden, 

der eksisterer på det mindretalspædagogiske område, blev konverteret til eksplicit viden. 

Som metoder til en sådan konvertering egner sig bl.a. lesson studies og aktionslæring.  
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Afhandlingen har videre vist, at en identifikation med mindretalspædagogikken kun i 

begrænset omfang er eksisterende hos lærerne. En sådan identifikation vil dog kunne bidrage 

til at stabilisere mindretallenes institutioner. Ønsker man derfor at sikre en vis form for 

stabilitet på tværs af institutionerne, giver det mening at arbejde målrettet med at etablere en 

form for kollektiv habitus eller et praksisfællesskab, der er baseret på en fælles 

mindretalspædagogik. En konsistent sprogpolitik, i hvilken skoleforeningernes målsætninger 

konkretiseres og operationaliseres til værdier, der er anvendelige i praksis, vil i den 

forbindelse kunne styrke lærernes identifikation med mindretalspædagogikken. 
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ENGLISH SUMMARY 
 

The German-Danish border region is home to both a Danish and a German minority, which 

have their own educational systems and institutions. German nurseries, kindergartens, 

primary schools and a secondary school can be found in Southern Denmark. These 

institutions are administered by Deutscher Schul- und Sprachverein – the German minority’s 

school association. Similarly, Danish nurseries, kindergartens, primary schools and 

secondary schools can be found in Northern Germany. These are administered by the Danish 

school association, Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. 

 

This thesis comprises a study of the special pedagogy carried out in these minority 

institutions, more specifically in the minority schools, which are characterised by being 

situated in a particular historical, cultural and linguistic context that gives rise to special 

educational potentials and challenges that have not been previously examined. 

 

The overall objective of this study was to provide an analytical characterisation of minority 

educational practices. An additional aim was to qualify minority education by suggesting 

modifications of existing practices. Since minority education in both Danish and German 

minority schools was investigated, a comparative aim was also formulated. By comparing 

the two minorities, it became possible to highlight the differences and similarities between 

them, thus creating the possibility of exchanging experiences. 

 

The aim of the thesis was realised through a sociological investigation. Ontologically and 

epistemologically, the thesis was based on a pragmatic constructivist paradigm, which was 

supplemented by a practice-oriented approach. Methodologically, a mixed-methods design 

was used, combining qualitative and quantitative data, which together provided a 

comprehensive and multifaceted picture of the practices in minority institutions. The concrete 

analysis of the data was based on a nexus analytical approach, in which context, habitus, 

interaction and discourses play vital parts. 

  



 

9 

 

The findings show that a basic condition for minority teachers is derived from the subjective 

sense of belonging that constitutes the minorities, namely the students' linguistic background. 

The vast majority of the minority teachers in both Northern Germany and Southern Denmark 

estimated that most the students in the classes that they taught did not usually speak the 

minority languages as their mother tongues, even though the minority languages were the 

languages of instruction. This basic condition has implications for the teachers’ work, 

including their cooperation with the parents, the organisation of their educational work and, 

more generally, the didactics they use in the classroom. 

 

The findings also show that, because there is no homogeneous or "uniform" minority 

educational professionalism, minority educational practices are characterised by 

particularity. Yet there seems to be a common feature among minority teachers: when 

working with the minority language, they primarily make use of pragmatic and habitualised 

knowledge based on intuition. Most minority teachers do not have the professional-

theoretical knowledge that equips them to teach bilingual children. This can be a challenge 

for teachers who are unsure of their practice and, at worst, result in the use of some strategies 

that are counter-productive with respect to their students' language acquisition. As an 

additional challenge, the findings also indicate that several values that both school 

associations promote with respect to language concepts and overall objectives are abstract 

and therefore difficult for the teachers to relate to. In addition, some of the recommendations 

given to the teachers by the school associations are inconsistent, which also contributes to 

uncertainty among them. 

 

Finally, the findings show that many of the challenges and problems that the minority 

teachers face are also challenges that majority teachers encounter. However, due to the very 

specific context in which the minority institutions are situated, these challenges are more 

pronounced here. Thus, the minority context functions as a magnifying glass that intensifies 

educational challenges at minority schools. 
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Several recommendations can be made on the basis of the above regarding how practices can 

be modified and qualified at minority schools. A fundamental challenge for minority teachers 

is the fact that they have not been trained specifically in how to teach bilingual children. 

Knowing which didactic strategies and basic theoretical assumptions are suitable for 

supporting children in their language acquisition is indispensable in a minority education 

context. In this regard, specific, tailored education that addresses the challenges that minority 

teachers face could be a solution to this problem. Additionally, the knowledge that minority 

teachers possess is primarily tacit and linked to the individual teacher, who does not share it 

with others. From an organisational perspective, this is risky because valuable knowledge 

can be lost when the person who possesses this knowledge leaves the organisation. It would 

therefore be beneficial to both school associations if this tacit knowledge was converted into 

explicit knowledge. Lesson studies and action learning would be suitable methods for this 

conversion process. 

 

The findings of this study also show that identification with minority education as a broader 

concept is true to only a limited extent among minority teachers, even though such 

identification could contribute to stability at minority institutions. To support this, it is 

recommended that a collective communal practice be established, based on the concept of 

minority education. A consistent language policy, in which the objectives of the school 

associations are concretised and operationalized, and related to values that are useful in 

practice, could reinforce teachers' identification with minority education. 
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KAPITEL 1: INDLEDNING OG FORSKNINGSSPØRGSMÅL 

 

Indledning 

I det dansk-tyske grænseland findes et dansk og et tysk mindretal, som hver især har deres 

eget uddannelsessystem og deres egne uddannelsesinstitutioner. Disse 

uddannelsesinstitutioner administreres for det danske mindretals vedkommende af Dansk 

Skoleforening for Sydslesvig e.V., og for det tyske mindretals vedkommende af Deutscher 

Schul- und Sprachverein. Karakteristisk for mindretallenes institutioner er, at institutions- og 

undervisningssproget er mindretalssproget. Samtidig har en stor del af de børn, der besøger 

mindretallenes institutioner ikke mindretalssproget som modersmål. De børn, der besøger 

mindretallenes institutioner vokser dermed som minimum op som tosprogede1, med tysk og 

dansk som deres hovedsprog – nogle børn vil endda gøre brug af flere sprog i deres dagligdag, 

herunder bl.a. sønderjysk og frisisk. Dette stiller en række særlige krav til den måde, 

skoleforeningerne tilrettelægger det pædagogiske og didaktiske arbejde i 

mindretalsinstitutionerne på. Men i særlig høj grad stiller det krav til den måde hvorpå 

praktikerne – pædagoger og lærere – tager højde for børnenes sproglige forudsætninger i 

deres arbejde. 

 

For at imødekomme disse krav har begge skoleforeninger i de seneste år foretaget 

pædagogiske og didaktiske skift. Disse skift er konkretiseret i en række forskellige tiltag, 

herunder nye mål- og handleplaner, særligt undervisningsmateriale, implementeringen af 

forskellige undervisningsmodeller, samt særlige efter- og videreuddannelsestilbud for 

pædagoger og undervisere. Tiltagene har haft til formål at understøtte praktikerne i deres 

pædagogiske og didaktiske arbejde med børnenes tosprogethed. Fælles for tiltagene er, at der 

                                                 
1 Elever og børn, der besøger mindretallenes institutioner, har som oftest enten dansk eller tysk som andetsprog. 

Det er børn, der som regel har tilegnet sig dansk hhv. tysk i institutionssammenhænge. Hos mindretalseleverne 

i Sydslesvig kan dansk derfor betegnes som et mindretals-andetsprog (Pedersen 2001), mens tysk vil være 

mindretals-andetsprog i Nordslesvig. 
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nu i højere grad tages højde for den særlige sproglige og kulturelle kontekst, som 

mindretalsinstitutionerne er placeret i, og som børnene, gennem deres opvækst som 

medlemmer af mindretallene, agerer i. Der er nu større opmærksomhed på, hvad det vil sige 

at vokse op med (minimum) to sprog og to kulturer. Af den tyske skoleforenings hjemmeside 

fremgår det eksempelvis, at det er de tyske mindretalsskolers opgave ”die Möglichkeit [zu 

schaffen] ein Leben in zwei Kulturwelten mit den Hauptsprachen Deutsch und Dänisch 

führen zu können [...]” (DSSV 2004). Dette fokus på at inddrage begge kulturer, dvs. både 

den tyske og den danske kultur og begge sprog i det pædagogiske og didaktiske arbejde, er 

en relativt ny bestræbelse. Med implementeringen og gennemførelsen af dette pædagogiske 

og didaktiske skift kan der nu tales om en særlig mindretalspædagogik.  

 

Afhandlingen var oprindeligt tænkt som en undersøgelse og vurdering af de indsatser og 

tiltag, som begge skoleforeninger har igangsat. Det blev dog relativt hurtigt klart, at dette 

ikke længere var aktuelt, da en række nye tiltag allerede var på vej. I stedet blev det tydeligt, 

at den (særlige) pædagogiske praksis, der udspiller sig i mindretallene, var uudforsket og 

underbelyst, hvilket bidrog til en række arbitrære og partikulære gisninger om, hvad der 

egentlig kendetegner den mindretalspædagogiske praksis. 

 

Afhandlingen undersøger og belyser derfor den mindretalspædagogiske praksis med dens 

udfordringer og potentialer, for derigennem at kvalificere praktikernes pædagogiske og 

didaktiske arbejde i mindretallenes uddannelsesinstitutioner. 
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1.1 Forskningsspørgsmål 

Det overordnede forskningsspørgsmål, som denne afhandling søger at besvare, er derfor: 

 

Hvad karakteriserer den mindretalspædagogiske praksis? 

 

For at opnå en bred viden om den mindretalspædagogiske praksis og dens karakteristika vil 

følgende underspørgsmål blive belyst: 

 

● Under hvilken institutionel, normativ og didaktisk kontekst 

udspiller mindretalspædagogikken sig, herunder hvilke 

diskurser kommer til udtryk i denne kontekst? 

● Hvordan udformer den konkrete mindretalspædagogiske 

praksis sig? 

 

1.2 Formål 

Det overordnede formål med denne afhandling er at give en analytisk karakteristik af den 

mindretalspædagogiske praksis. Forhåbningen er, at en sådan karakteristik vil kunne bidrage 

til at udvikle de opfattelser om den mindretalspædagogiske praksis, som findes ude i feltet 

og derigennem uddybe, udvide og revurdere disse (Wenger 2004:17). Med afhandlingen 

ønsker jeg at kaste (nyt) lys over begrebet mindretalspædagogik og den 

mindretalspædagogiske praksis og dermed nuancere forståelsen heraf.  

 

Samtidig sigter afhandlingen mod en kvalificering af denne mindretalspædagogiske praksis 

for, som den canadiske filosof Richard Rorty har formuleret det: “[…] the most efficient way 

to expose or demystify an existing practice would seem to be by suggesting an alternative 

practice, rather than criticizing current” (Rorty 1993:96). Det er derfor ikke hensigten at 

anlægge et meningsløst kritisk blik på den mindretalspædagogiske praksis, men derimod at 

anlægge et kærligt (kritisk) blik, der bidrager til forandring, og hvoraf der kan udledes 

modifikationer af den eksisterende praksis.  
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Disse formål realiseres gennem en sociologisk undersøgelse af den mindretalspædagogiske 

praksis. Denne foretages med udgangspunkt i en pragmatisk tilgang til feltet, hvilket afspejler 

sig i det praksisteoretiske perspektiv, der rammesætter afhandlingen samt mere overordnet i 

afhandlingens pragmatisk-konstruktivistiske paradigme. Den pragmatiske tilgang 

kombineres med et mixed methods undersøgelsesdesign, hvor kvalitative og kvantitative data 

kombineres, således at disse tilsammen giver et fyldestgørende og facetteret billede af den 

mindretalspædagogiske praksis. Den konkrete analyse af data tager udgangspunkt i en 

neksusanalytisk optik, som netop har praksis som sit omdrejningspunkt. Her vil der i første 

omgang blive set nærmere på den kontekst, som den mindretalspædagogiske praksis udfolder 

sig i. For det andet vil udformningen af den konkrete mindretalspædagogiske praksis blive 

fremanalyseret gennem tre konkrete analyseområder (habitus, interaktion og diskurs). Disse 

analyseområder bidrager til at operationalisere praksisbegrebet, således at dette bliver 

brugbart i en empirisk sammenhæng. Afhandlingen gør dermed brug af triangulering, som 

henviser til, at sociale fænomener undersøges gennem forskellige teoretiske og metodiske 

tilgange. Ved at inddrage forskellige datakilder triangulerer afhandlingen metodisk, mens 

den gennem brug af forskellige teorier – primært sociologiske og lingvistiske – triangulerer 

teoretisk. 

 

Da afhandlingen omfatter både det danske og det tyske mindretal, har den desuden et 

komparativt sigte. Min forhåbning i den henseende er, at en analyse af begge mindretal vil 

kunne belyse de forskelle og ligheder, som kendetegner mindretallene, og dermed skabe 

muligheden for videns- og erfaringsudveksling. 

 

1.3 Afhandlingens opbygning 

Afhandlingen er bygget op omkring tolv kapitler, som kort vil blive præsenteret nedenfor. 

 

Kapitel 1: Afhandlingens første kapitel består af denne indledning, der præsenterer 

afhandlingens forskningsspørgsmål samt formål. 
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Kapitel 2: I afhandlingens andet kapitel belyses begrebet mindretalspædagogik med afsæt i 

en afklaring af begreberne mindretal og pædagogik. Dernæst afgrænser jeg mig i dette kapitel 

fra nogle områder, der i en mindretalspædagogisk sammenhæng kunne være relevante at 

undersøge nærmere, men som jeg af kompleksitetsreducerende grunde ikke vil behandle. 

Endelig kommer jeg i dette kapitel ind på eksisterende forskning om 

mindretalspædagogikken, og tydeliggør hvordan afhandlingen bidrager med ny viden på 

området. 

Kapitel 3: Afhandlingens tredje kapitel ekspliciterer det videnskabsteoriske paradigme, som 

undersøgelsen hviler på. Her præsenteres undersøgelsens ontologiske og epistemologiske 

udgangspunkt. 

Kapitel 4: I afhandlingens fjerde kapitel redegøres der for undersøgelsens teoretiske 

udgangspunkt. Med udgangspunkt i praksisteorien ekspliciteres det praksisbegreb, som 

undersøgelsen er baseret på. 

Kapitel 5: Med afsæt i det praksisteoretiske fundament, som er blevet fremskrevet i kapitel 

fire, operationaliseres praksisteorien og dens centrale begreber i afhandlingens femte kapitel, 

således at disse gøres brugbar i en empirisk sammenhæng. Dette sker med udgangspunkt i 

neksusanalysen. 

Kapitel 6: I afhandlingens sjette kapitel beskrives det undersøgelsesdesign som afhandlingen 

hviler på. Her redegøres der for de forskellige metoder, der er blevet anvendt til undersøgelse 

af den mindretalspædagogiske praksis. I forlængelse heraf diskuteres undersøgelsens 

generaliserbarhed, validitet og reliabilitet. 

Kapitel 7: I afhandlingens syvende kapitel beskrives den konkrete strategi, som 

undersøgelsens analyse er baseret på, herunder hvordan empirien er blevet analyseret, samt 

hvordan data er blevet anvendt. 

Kapitel 8: Afhandlingens ottende kapitel omfatter første del af analysen. Her belyses 

spørgsmålet om den institutionelle, normative og didaktiske kontekst, under hvilken 

mindretalspædagogikken udspiller sig. I den forbindelse fremanalyseres også de diskurser, 

der kommer til udtryk i denne kontekst. 

Kapitel 9: Afhandlingens niende kapitel rummer analysens anden del, hvori udformningen 

af den mindretalspædagogiske praksis fremanalyseres. Med baggrund i neksusanalysens 
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begrebsapparat undersøges, hvilken rolle lærerens habitus spiller, hvordan interaktionen 

mellem lærer og elever præsenterer sig, og hvilke diskurser, der kommer til udtryk i den 

mindretalspædagogiske praksis.  

Kapitel 10: I afhandlingens tiende kapitel konkluderes der på afhandlingens 

forskningsspørgsmål. 

Kapitel 11: Med udgangspunkt i konklusionerne fra det foregående kapitel præsenteres der 

i afhandlingens ellevte kapitel en række anbefalinger til, hvordan den mindretalspædagogiske 

praksis kan kvalificeres. 

Kapitel 12: I afhandlingens tolvte kapitel perspektiveres undersøgelsens resultater og 

mulige fremtidige forskningsområder inden for det mindretalspædagogiske felt 

præsenteres.  
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KAPITEL 2: BEGREBSAFKLARING OG AFGRÆNSNING 

Begrebsafklaring 

I det følgende vil jeg kort afklare, hvad jeg mener, når jeg i afhandlingen benytter mig af 

begrebet mindretalspædagogik. For at gøre dette er det nødvendigt, for det første, at se 

nærmere på betydningen af begrebet mindretal og hvordan dette anvendes i afhandlingen. I 

den forbindelse vil jeg også kort skitsere de historiske betingelser, som det danske og det 

tyske mindretals eksistens er grundlagt over. Dernæst vil jeg belyse de definitioner, der ligger 

til grund for min brug af begrebet pædagogik, for sluttelig at sætte begreberne sammen og 

dermed afklare betydningen af begrebet mindretalspædagogik. 

 

2.1 Mindretal 

Når der i den offentlige debat i både Danmark og Tyskland skrives eller tales om mindretal, 

menes der ofte personer med en anden religiøs eller seksuel orientering end flertals-

befolkningens. Med et øget antal af flygtninge, der i de seneste år er kommet til både 

Danmark og Tyskland, er fokus også ofte rettet mod etniske minoriteter. Sjældent er der dog 

tale om det danske mindretal i Tyskland eller det tyske mindretal i Danmark, når der i den 

offentlige diskurs tales om mindretal. Det er derfor væsentligt at fremhæve, at når der i denne 

afhandling skrives om mindretal, henviser begrebet specifikt til det danske og det tyske 

mindretal i Nord- og Sydslesvig.2 

 

Geografisk befinder mindretallene sig i et område, der strækker sig fra den nordlige del i 

forbundsstaten Slesvig-Holsten, Tyskland, og den sydligste del af Danmark - det tidligere 

Sønderjyllands Amt, der som led i Strukturreformen i 2007 blev en del af den nye Region 

Syddanmark. Det tyske mindretal i Danmark er det eneste juridisk anerkendte mindretal i 

Danmark, mens det danske mindretal i Tyskland er et af fire mindretal, der er sikret en særlig 

                                                 
2 Betegnelserne Nord- og Sydslesvig er ikke officielle geografiske betegnelser, men anvendes af medlemmer 

af det danske og det tyske mindretal for at beskrive deres geografiske tilhørsforhold (Grænseforeningen 

2016:2). 
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politisk, juridisk og kulturel status i Tyskland. Bortset fra det danske mindretal drejer det sig 

om det sorbiske mindretal, romaerne samt det frisiske mindretal. I den forbindelse er det 

frisiske mindretal særligt interessant, da det ligeledes er lokaliseret i delstaten Slesvig Holsten 

og til dels deler uddannelsesinstitutioner med det danske mindretal. 

 

Både det danske og det tyske mindretal er autoktone-nationale mindretal. Autoktone 

mindretal refererer til befolkninger, der er indfødte og på baggrund af politiske og historiske 

processer har levet i et givet territorium i lang tid (Grænseforeningen 2016:4). Autoktone 

mindretal har altså også altid et territorialt tilhørsforhold til en bestemt region. Det nationale 

refererer i denne sammenhæng til, at mindretallene har en nationalstat som deres moderstat 

(ibid.). Et kriterium, som både Danmark og Tyskland har som definition af nationale 

mindretal er spørgsmålet om statsborgerskab. Her fastholdes det, at der kun kan være tale om 

et nationalt mindretal, såfremt dets medlemmer er statsborgere i det land, som mindretallet 

er geografisk beliggende i (Kühl 2003:23). Det vil sige, at det kun er danske statsborgere i 

Danmark og tyske statsborgere i Tyskland, der ud fra en officiel definition kan betegnes som 

medlemmer af henholdsvis det tyske og det danske mindretal. Herudover er nationale 

mindretal altid i numerisk undertal i forhold til flertallet, samtidig med at de er ikke-

dominerende (Kühl 2003:22).  

 

I definitionen af nationale mindretal kan såvel objektive som subjektive kriterier benyttes 

som målestok. Med objektive kriterier menes “sprog, kultur, traditioner, historie samt i nogle 

tilfælde religion”, mens subjektive kriterier primært handler om tilhørsforhold (Kühl 

2003:17). Historiker og tidligere leder af Institut for Grænseforskning i Aabenraa Jørgen 

Kühl, der har beskæftiget sig indgående med de politiske og historiske betingelser, der gør 

sig gældende for nationale mindretal, og som også har forsket inden for det danske og det 

tyske mindretal, argumenterer i den forbindelse for, at de subjektive kriterier for 

tilhørsforhold vægter stærkere end de objektive. Dette hænger ifølge Kühl sammen med, at 

de objektive kriterier oftest ikke er tilstrækkelige til at kunne afgrænse mindretallets 

medlemmer fra flertalsbefolkningen: 
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“Tilhørsforholdet til et mindretal er i princippet individuelt bestemt og opstår som 

følge af bevidste eller ubevidste valg. Den enkelte identificerer sig med mindretallet - 

og såfremt dette kollektiv accepterer valget, så bliver man medlem af gruppen. 

Selvidentifikation er det centrale element. Et mindretal opstår, når en gruppe 

mennesker identificerer sig med det. Det forsvinder i samme øjeblik, dets medlemmer 

beslutter sig for at identificere sig med en anden nationalitet” (Kühl 2003:20). 

Det er altså den enkeltes subjektive identifikation med mindretallet, der er grundstenen i et 

nationalt mindretal. Dette forudsætter, at mindretallets medlemmer foretrækker mindretallet 

frem for flertallet, og at mindretalstilværelsen opleves som en merværdi i sig selv (Kühl 

2012:40).3 Tilhørsforholdet til mindretallene lader sig, ifølge Kühl, desuden sammenligne 

med to koncentriske cirkler, hvor mindretallets kernemedlemmer – de, der fuldstændigt 

definerer sig ud fra deres nationale tilhørsforhold til mindretallet, befinder sig i den inderste 

cirkel. I den ydre cirkel kan de medlemmer placeres, der, afhængigt af afstanden til den 

inderste cirkel, i større eller mindre grad identificerer sig med mindretallene (Kühl 2012:40). 

Her kan eksempelvis de forældre placeres, der vælger at sende deres børn i en 

mindretalsskole uden selv at have nogen tilknytning til mindretallet (Westergaard 2008:29). 

Jo længere ud i cirklernes periferi man kommer, desto mindre betydningsfuld bliver 

medlemskabet i mindretallet. 

 

Når jeg i afhandlingen anvender begrebet mindretal, er det specifikt det danske mindretal i 

Sydslesvig og det tyske mindretal i Nordslesvig jeg henviser til, og hvis medlemmer føler 

et subjektivt tilhørsforhold til disse mindretal. 

                                                 
3 Tidligere lektor ved institut for grænseforskning Karen Margrethe Pedersen skelner i sin artikel “A national 

Minority with a Transethnic Identity - the German Minority in Denmark” mellem national identitet og etnisk 

identitet (Pedersen 2000:15). Ifølge Pedersen er det nationale tilhørsforhold relativt åbenlyst for mindretallene, 

men ikke helt så entydigt, når det drejer sig om det etniske tilhørsforhold, som hun betegner som en 

underkategori af den nationale identitet (ibid.). Fordi man som medlem af enten det danske eller det tyske 

mindretal er i kontakt med både dansk og tysk kultur, må den etniske identitet for mindretalsmedlemmernes 

vedkommende defineres som transetnisk, dvs. at den udgøres af både danske og tyske elementer. 
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2.1.1 Den historiske baggrund - Det danske mindretal i Tyskland og det tyske 

mindretal i Danmark 

For at forstå den særlige situation, der gælder for mindretallenes uddannelsesinstitutioner, er 

det nødvendigt at tage et kort, men nærmere, kig på de historiske forhold, der danner 

grundlaget for mindretallenes eksistens.4 

Nationale mindretal er i høj grad resultatet af nationalstatsdannelsen i det 18. årh. (Gullberg 

2015), hvor ideen om nationer som forestillede fællesskaber (Anderson 1991) for alvor slog 

igennem i Europa.5 Et Europa, der på det tidspunkt var kendetegnet ved krige og 

grænsestridigheder. 

 

1864-1945 

Selvom den dansk-tyske grænse og grænseregionen allerede inden var karakteriseret ved 

forskellige stridigheder, udgør 1864 et centralt år, der især i forhold til den danske 

nationalforståelse spiller en væsentlig rolle. Før 1864 bestod det danske monarki af 

Kongeriget Danmark, hertugdømmet Slesvig og hertugdømmerne Holsten og Lauenborg. 

Hertugdømmerne havde en vis form for autonomi via deres egne parlamenter, fx 

Stænderforsamlingen i Slesvig. I hertugdømmet Holsten, der var del af det Tyske Forbund, 

talte befolkningen overvejende tysk, hvorfor det blev betragtet som tysksindet. I 

hertugdømmet Slesvig, derimod, blev der talt både tysk og dansk. Med en nationalliberal 

regering ved magten i Danmark, blev ønsket om at binde hertugdømmet Slesvig tættere til 

Danmark større. Samtidig ønskede hertugdømmet Holsten ikke at kappe forbindelsen til 

Slesvig. Det var disse uoverensstemmelser om, hvor hertugdømmet Slesvig skulle høre til, 

der i 1864 førte til krig mellem Preussen-Østrig og Danmark (Aarhus Universitet 2016). 

 

                                                 
4 Her vil der blot være tale om en kortfattet version af de historiske omstændigheder, der har haft indflydelse 

på mindretallenes tilblivelse. Den her beskrevne periode omfatter derfor kun årene 1864-1955. For en grundig 

gennemgang af begge mindretals historiske baggrund, se bl.a.: Peter Thaler (2007). A tale of three communities. 

Scandinavian Journal of History, vol. 32(2), pp.141-166 . 
5 Stridigheder om hertugdømmet Slesvig kan spores helt tilbage til det 14. århundrede. Det er dog først med 

opkomsten af nationer og nationalfølelsen, at mindretalsbegrebet for alvor bliver relevant. 
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Efter ca. 5 måneders intens krigsførelse tabte Danmark krigen. Som resultat heraf måtte 

Danmark afstå hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg til det Tyske Forbund. Det 

betød, at Danmarks størrelse blev reduceret betragteligt, og den dansk-tyske grænse blev 

flyttet til Kongeåen (Aarhus Universitet 2016). Hermed blev de mennesker, der havde et 

tilhørsforhold til Danmark og som boede i hertugdømmet Slesvig, dansksindede i et tysk 

forbund - det danske mindretals officielle fødsel. For medlemmerne af det danske mindretal 

var det forbudt at tale dansk og leve efter danske traditioner på trods af deres tilhørsforhold 

til Danmark. 

 

Efter 1. Verdenskrig, og med et svækket Tyskland, så dette danske mindretal en mulighed 

for at blive genforenet med Danmark. I 1920 blev deri forlængelse heraf og i kølvandet på 

Versaillestraktaten, afholdt en folkeafstemning. Formålet var på demokratisk vis at lade 

befolkningen stemme om, hvor grænsen mellem Danmark og Tyskland skulle gå. Resultatet 

af denne folkeafstemning blev, at grænsen blev flyttet fra Kongeåen til Kruså, en grænselinje, 

som har været gældende siden da. Den nye grænsedragning betød dog også, at de mennesker, 

der levede i regionen mellem Kongeåen og den nye grænse og som følte et tysk 

tilhørsforhold, nu blev borgere i en dansk stat. Disse mennesker blev følgelig del at et tyske 

mindretal. Grænseregionen blev dermed officielt ankersted for et dansk mindretal i Tyskland 

og et tysk mindretal i Danmark.  

 

Begge mindretal så deres kerneopgave i opretholdelsen af mindretalssproget og 

mindretalskulturen. For begge mindretals vedkommende oprettede man til dette formål et 

mindretalsskolevæsen. Et skolevæsen der siden har virket som hjørnesten for mindretallenes 

kulturelle liv. I den forbindelse blev også mindretallenes skoleforeninger etableret: Dansk 

Skoleforening for Sydslesvig (1920) og Der Deutsche Schulverein für Nordschleswig (1920), 

som stod for organiseringen af de danske hhv. de tyske mindretalsinstitutioner (DSSV 2016b, 

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. 2017a). Med indførelsen af den sønderjyske 

skolelov i 1920, fik det tyske mindretal mulighed for frit at oprette tilskudsberettigede 

privatskoler, hvor undervisningssproget var tysk (Weitling 1995:46; Biehl 1960:13). Det 

danske mindretals skolevæsen derimod måtte frem til 1926 legitimere sit virke gennem 
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artiklerne 113, 146 og 147 af den weimarske rigsforfatning. Artiklerne sikrede 

fremmedsproglige dele af befolkningen muligheden for sprogligt og kulturelt at vise deres 

tilhørsforhold gennem bl.a. undervisning (Kochansky et al. 1988:205). Det var først i 1926, 

at de danske mindretals skolers juridiske status blev manifesteret i en særlig forordning: Der 

Schleswigsche Schulerlass (Biehl 1960:16). Forordningen fastholdt muligheden for at oprette 

danske mindretalsskoler, såfremt elevtallet lå på minimum 24. 

 

Med nazismens fremkomst i Tyskland i 1933 fik det danske skolevæsen i Sydslesvig 

vanskelige arbejdsvilkår, men formåede alligevel at øge elevtallet, som i 1936 lå på sit højeste 

i perioden 1920-1945 med 942 elever (Biehl 1960:18). Også for det tyske mindretal fik 

nazismen vidtgående konsekvenser. Med den såkaldte “nazificering” blev store dele - i lighed 

med lignende folkegrupper i resten af Europa - af det tyske mindretal tilhængere af en idé 

om “Heim-ins-Reich” og understøttede åbenlyst Hitler (Biehl 1960:20). Den 9. april 1940 - 

5. maj 1945 besatte Hitler-Tyskland Danmark, hvilket medførte store spændinger mellem det 

danske flertal og det tyske mindretal i Nordslesvig, som i starten havde håbet på en 

grænseflytning.  

 

Efter 1945 

Fordi store dele af det tyske mindretal sympatiserede med nazismen og Hitler, så det sig ved 

2. Verdenskrigs afslutning konfronteret med store vanskeligheder, som også berørte dets 

pædagogiske arbejde. Størstedelen af det tyske mindretals mandlige medlemmer blev anholdt 

og straffet under retsopgøret efter Danmarks befrielse. Samtidig lukkede Danmark alle tyske 

skoler, fordi disse efter dansk opfattelse havde været nazistiske propagandaskoler.6 Den 

officielle årsag hertil var, ifølge det daværende Undervisningsministerium, en efterprøvning 

af undervisningsmaterialet (Biehl 1960:20). Mere sandsynligt er det dog, at man ønskede at 

lukke skolerne som et tegn på den danske stats modvilje mod Tyskland (ibid.). På trods af 

lovgivning, der vanskeliggjorde det at grundlægge nye mindretalsskoler og undervise på 

                                                 
6 I Nordslesvig fandtes indtil 1945 danske kommuneskoler med tyske afdelinger samt private tyske skoler. Efter 

1945 besluttede den danske regering at nedlægge kommuneskolernes tyske afdelinger. Mange tyske forældre 

blev derfor tvunget til at sende deres børn i danske skoler (Weitling 1995:46). 
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tysk, blev de første tyske privatskoler (gen)åbnet i oktober 1946 (DSSV 2016b). Det danske 

mindretal fik i modsætning hertil et stort tilløb af elever efter 2. Verdenskrig og har siden 

dengang formået at holde elevtallet relativt konstant. 

 

På trods af et alvorligt belastet forhold mellem Danmark og Tyskland i kølvandet på 2. 

Verdenskrig, vedtog begge lande i 1955 de internationalt berømte København-Bonn-

erklæringer (Bonn-Kopenhagener Erklärungen) (Kühl 2005:13). Baggrunden for 

erklæringerne var et ønske om at fremme det fredelige samliv i befolkningen på begge sider 

af den dansk-tyske grænse, og erklæringerne har sidenhen fungeret som et eksempel på et 

vellykket samarbejde om mindretals politiske og juridiske status (ibid.). København-Bonn-

erklæringerne, der er to unilaterale, men indholdsmæssigt næsten enslydende, erklæringer, 

blev underskrevet af den daværende danske statsminister H. C. Hansen og den tyske 

forbundskansler Konrad Adenauer, og garanterer det danske og det tyske mindretal 

grundlæggende rettigheder. Samtidig blev begge lande enige om at yde økonomisk støtte til 

deres respektive mindretal, en støtte, som stadig har afgørende betydning for mindretallene, 

ikke mindst på uddannelsesområdet (Kühl 2003:225). Som et centralt punkt fastholder 

erklæringerne, at mindretalsmedlemmers nationalitet og kultur ikke må efterprøves eller 

bestrides af myndighederne (Kühl 2005:11; Aarhus Universitet 2017). Dette garanterer også 

– som beskrevet i det foregående afsnit – at det enkelte medlems tilhørsforhold til 

mindretallet udelukkende kan være baseret på en subjektiv identifikation, som der fra statslig 

side ikke må stilles spørgsmålstegn ved. Dette frie, subjektive tilhørsforhold garanteret ved 

København-Bonn Erklæringerne, spiller en særlig rolle i det pædagogiske arbejde, som 

mindretallenes uddannelsesinstitutioner udfører (se afsnit 8.1).  

 

De historiske, juridiske og politiske rammebetingelser, som mindretallene har været 

underlagt, har stadig stor betydning for den måde mindretallene kan tilrettelægge deres 

pædagogiske arbejde på. Dette afsnit har i kortfattet form og med særlig vægt på de historiske 

aspekter, beskæftiget sig med disse rammebetingelser. For at forstå begrebet 

mindretalspædagogik, er det dog ikke tilstrækkeligt kun at definere og afklare begrebet 
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mindretal. Det er i høj grad også relevant at se nærmere på den definition af begrebet 

pædagogik, som jeg i afhandlingen abonnerer på.  

 

2.2 Pædagogik 

Afhandlingen tager i sin definition af begrebet pædagogik udgangspunkt i den tyske 

pædagogik-professor Dietrich Benners teoretiseren om pædagogikkens almene 

beskaffenhed. 

 

Benners teoretiske ambition er formuleringen af en almen pædagogik - en pædagogik, der 

påviser en række grundlæggende fællestræk på tværs af dette områdes specialiseringer (fx 

voksenpædagogik, ungdomspædagogik mm.). Hertil tager han udgangspunkt i en idé om, at 

pædagogik er en særlig praksisform blandt andre, herunder arbejde, etik, religion, kunst og 

politik (Benner 1980:490). Disse seks praksisområder er afgørende for den menneskelige 

(sam)eksistens, idet det først er gennem disse, at mennesket adskiller sig fra dyrene (von 

Oettingen 2005:140).  

“Da disse vilkår adskiller mennesket fundamentalt fra dyret og fra Gud, giver det 

følgelig også kun mening at tale om praksis i forbindelse med mennesket. Det er kun 

mennesket, der som et handlende væsen frembringer og virker i praksis, da mennesket 

ikke får sin bestemmelse via en transcendent kraft eller gennem medfødte biologiske 

instinkter, men først gennem sin egen skabende handlevirksomhed. Mennesket giver 

sig selv sin bestemmelse ved at handle i og over for grundvilkår - og netop denne 

handlen er udtryk for praksis” (von Oettingen 2005:140). 

Benner abonnerer dermed på et praksisbegreb, hvor praksis udgør den menneskelige 

eksistens. På den måde får praksis - og pædagogik som særligt praksisfelt - ontologisk 

betydning for mennesket. 

Når Benner beskriver pædagogikken som et selvstændigt praksisområde, hænger dette 

sammen med, at den er ansvarlig for opdragelsesprocessen mellem generationerne og dermed 

udgør et grundvilkår i den menneskelige sameksistens. Uden denne opdragelsesproces ville 
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den menneskelige eksistens ophøre.7 Selvom Benner ser pædagogikken som et selvstændigt 

praksisområde, betragter han denne ikke som løsrevet fra samfundets påvirkninger: 

“Die Erziehungspraxis wird nicht nur von der individuellen Einwirkung der 

Erziehenden und der individuellen Mitwirkung der Heranwachsenden bestimmt, 

sondern steht immer auch unter gesellschaftlichen Einwirkungen […]” (Benner 1980: 

492). 

Det pædagogiske praksisfelt er for Benner altså også altid påvirket af det omgivende 

samfund. I en undersøgelse af den pædagogik, der praktiseres i mindretallene, er det derfor i 

høj grad væsentligt også at se nærmere på de samfundsmæssige indvirkninger, som påvirker 

denne.  

At pædagogikken udgør et selvstændigt praksisfelt betyder heller ikke, at det er et felt uden 

udfordringer og vanskeligheder. Tværtimod er pædagogikken kendetegnet ved en lang række 

forskellige problematikker og spørgsmål (von Oettingen 2010). Alexander von Oettingen, 

prorektor ved UC Syd, udpeger i sine undersøgelser fire grundlæggende spørgsmål eller 

problemer, som den almene pædagogik står overfor: Pædagogikkens handlingsproblem, 

pædagogikkens normproblem, pædagogikkens institutionsproblem og pædagogikkens 

erkendelsesproblem (von Oettingen 2010). Handlingsproblemet henviser til spørgsmålet om, 

hvad der karakteriserer pædagogiske handleformer (herunder didaktik), normproblemet 

knytter an til spørgsmål om, hvilke værdier der bør formidles videre, institutionsproblemet 

er relateret til spørgsmålet om, hvad der karakteriserer pædagogiske institutioner og 

erkendelsesproblemet vedrører spørgsmål om pædagogikkens vidensgrundlag (ibid.). Det er 

disse spørgsmål og problematikker, som den almene pædagogik beskæftiger sig med. 

                                                 
7 Ifølge Benner er den pædagogiske praksis i nyere tid karakteriseret ved det, han betegner for det pædagogiske 

paradoks (Benner 1980). Det pædagogiske paradoks består i, at “barnet i moderne livsformer må lære en indre 

selvstændighed gennem en ydre hjælp” (von Oettingen 2005:144). Denne udfordring er afledt af fire 

grundlæggende, konstitutive og regulerende principper for den pædagogiske praksis. Det er for det første 

princippet om Bildsamkeit (formbarhed), det andet er princippet om opfordring til selvvirksomhed, det tredje 

er princippet om overføring af samfundsdeterminanter til pædagogiske determinanter, og det fjerde princip er 

en ikke-hierarkisk ordning af den fællesmenneskelige praksis. Hvor de to første principper knytter an til 

individuelle kendetegn ved den pædagogiske praksis, henviser de to sidste til kollektive betydninger af 

pædagogisk praksis. 
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Fordi al pædagogik enten eksplicit eller implicit vedrører disse grundproblematikker og 

spørgsmål, gælder dette også for mindretalspædagogikken. Ud fra dette overordnede 

perspektiv kan man definere mindretalspædagogik som en almen pædagogik, der kommer til 

udtryk inden for mindretallenes dannelses- og uddannelsesinstitutioner.  

“Mindretalspædagogik handler om de almene pædagogiske processer, erfaringer og 

viden, som leves i mindretallet, både implicit og eksplicit” (von Oettingen 2012:14).  

2.3 Mindretalspædagogik 

Mindretalspædagogikken er altså, qua sin fundering i en almen pædagogik, kendetegnet ved 

de samme grundlæggende dilemmaer som denne. Alligevel er mindretallenes institutioner 

særlige, idet der her udøves en mangfoldig pædagogisk praksis, som ikke umiddelbart kan 

sidestilles med flertallets pædagogiske praksis, men som i mange sammenhænge er speciel.  

Fordi mindretalspædagogikken inkluderer flere aspekter af det at vokse op i et mindretal, er 

den, ifølge von Oettingen, heller ikke ”bare” sprog- eller kulturpædagogik – den er netop 

mindretalspædagogik (2012:14). Samspillet mellem institutionelle og didaktiske faktorer 

samt de dannelsesprocesser, der foregår i et mindretal, danner grundlaget for de vilkår, under 

hvilke mindretalsbørn og -unge vokser op (ibid.). Disse grundlæggende forhold sætter 

rammen om den læring og undervisning, som finder sted i mindretalsinstitutionerne. 

 

Von Oettingen skelner derfor også i relation til mindretalspædagogikken mellem tre centrale 

områder: 

● institutioner og institutionelle rammebetingelser 

● normer og dannelse  

● didaktik og undervisning  

 

Det første område (institutioner og institutionelle rammebetingelser) adresserer spørgsmålet 

om, hvad der karakteriserer de mindretalspædagogiske institutioner. Dette er et væsentligt 

spørgsmål, da skoler, børnehaver og gymnasier er vigtige dannelses- og 
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uddannelsesinstitutioner for mindretallene.  Det andet område (normer og dannelse) 

adresserer de normative spørgsmål vedrørende mindretallenes identitet og om, hvorvidt man 

kan tale om en særlig mindretalsdannelse. Det sidste område (didaktik og undervisning) ser 

nærmere på de lærings- og undervisningsprocesser, der finder sted i mindretallenes 

institutioner, og som tilrettelægges af professionelle lærere og pædagoger. Under dette 

område er det bl.a. interessant at se nærmere på, hvad der er karakteristisk for den 

undervisning, der praktiseres i mindretallene (von Oettingen 2012:15).  

 

Ved at skelne mellem disse tre områder i en overordnet definition af begrebet 

mindretalspædagogik reduceres begrebets kompleksitet, og det bliver operationaliserbart i 

undersøgelsesøjemed. Afhandlingen tager derfor udgangspunkt i ovennævnte tredeling. 

Fordi disse begreber dog ikke fyldestgørende indfanger de forskellige aspekter, der er knyttet 

til mindretalspædagogikken, har jeg forsøgt at udvide denne tredeling ved at tilføje et 

praksisperspektiv samt et diskursivt perspektiv. Denne udvidelse kan illustreres i følgende 

model: 

 

 

Figur 1: Sammenhæng mellem den mindretalspædagogiske 

praksis, dens kontekst samt overordnede diskurser 

Diskurser

Institutionel 
kontekst

Normativ 
kontekst

Didaktisk 
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Praksis
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Som det vil blive tydeligt i kapitel 2 om afhandlingens videnskabsteoretiske paradigme og i 

kapitel 3 om afhandlingens teoretiske udgangspunkt, er praksisperspektivet valgt, fordi det 

hermed bliver muligt at få et nuanceret og dybdegående billede af den pædagogik, der 

praktiseres i mindretallene og dermed den praktiserede mindretalspædagogik.8 Det 

diskursive element udvider von Oettingens definition af mindretalspædagogikken ved også 

at inddrage overordnede samfundsmæssige aspekter, der influerer mindretalspædagogikken. 

 

De tre områder – diskurser, kontekst og praksis – hænger sammen på en sådan måde, at de 

overordnede diskurser, der er gældende i samfundet, påvirker mindretalspædagogikkens 

kontekst, dvs. den måde mindretallene organiserer deres uddannelsesinstitutioner på, det 

normative grundlag de tager udgangspunkt i, samt den didaktik og undervisning, der finder 

sted i institutionerne. Denne kontekst sætter rammerne for, hvad der foregår i praksis. 

Samtidig kan læreren påvirke konteksten gennem praksis, dvs. gennem sin tilstedeværelse 

og handling (von Oettingen 2006:298). På den måde er der tale om et dialektisk forhold 

mellem diskurser, kontekst og praksis. Afhandlingens definition af begrebet 

mindretalspædagogik hviler på ovenstående model, hvis enkelte dele vil være udgangspunkt 

for analysen af den indsamlede empiri. 

 

2.4 Afgrænsning 

Afhandlingen afgrænser sig til at undersøge den mindretalspædagogiske praksis, set ud fra 

et lærer-perspektiv. Det er altså læreren, der er den helt centrale person i undersøgelsen. Med 

baggrund i dette perspektiv er afhandlingens lokus klasserummet og den pædagogiske 

praksis, der foregår heri. I det følgende vil jeg derfor kort argumentere for disse aspekter og 

samtidig komme ind på andre områder, der er relevante i forhold til mindretalspædagogikken, 

men som jeg, for at reducere i undersøgelsesfeltets kompleksitet, ikke inddrager. Endelig vil 

jeg i dette afsnit komme ind på tidligere forskning, der har beskæftiget sig med 

mindretalspædagogikken. Ved at beskrive den tidligere forskning, der er blevet bedrevet på 

                                                 
8 Praksisbegrebet knytter dermed an til den almene pædagogiks handlingsproblem sådan som von Oettingen 

har identificeret det. 
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området, bliver det muligt at afgrænse min egen forskning og tydeliggøre, hvordan denne 

bidrager med ny viden om mindretalspædagogikken. 

 

2.4.1. Læreren som central person 

Spørgsmålet om, hvilket perspektiv - lærerens eller elevens - der er det bedst egnede til en 

undersøgelse af (en flersproget) undervisning og dermed også praksis, har været diskuteret i 

lang tid. I 1960’erne og 1970’erne har fokus været på undersøgelse af undervisningsmetoder 

og -didaktik, og dermed har omdrejningspunktet i høj grad været lærer-perspektivet 

(Morkoetter 2005:2). I midten af 1980’erne blev dette perspektiv forskudt, således at det nu 

var elevernes perspektiv, der blev det dominerende i undersøgelsessammenhænge (ibid.). 

Flertallet af empiriske undersøgelser beskæftigede sig i denne periode med den lærende og 

vedkommendes oplevelser og erfaringer (ibid.). Dette billede har i den seneste tid ændret sig, 

således at det nu igen er lærerens perspektiv, der er det mest fremtrædende. Dette hænger 

bl.a. sammen med, at forståelsen af lærerens rolle har ændret sig, idet læreren fra at blive 

betragtet som den, der udarbejder undervisningskoncepter, nu betragtes som den, hvis 

erfaringer og konceptioner i høj grad har indflydelse på elevernes præstationer. Dette gælder 

ikke kun i en sprogdidaktisk kontekst, men gør sig ligeledes gældende i en almen, didaktisk 

sammenhæng.  

 

Samtidig er læreren - og dette gælder, af årsager, som jeg vil komme ind på senere, især i 

mindretallene - et sprogligt forbillede, og det er dermed læreren, der bevidst eller ubevidst 

sætter dagsordenen for, hvad der i klassen kan betegnes som sproglig norm (Pedersen 

2010:73). Ifølge tidligere lektor ved institut for grænseforskning, Karen Margrethe Pedersen, 

kan det derfor undre, at der i forbindelse med mindretallene ikke findes analyser af læreres 

sprogbrug, men at det i stedet udelukkende er elevernes brug af sproget, der indtil videre er 

blevet fokuseret på (2010:73). Jeg vil her tilføje, at det ikke alene kan undre, at der ikke 

findes undersøgelser af mindretals lærernes sprogbrug, men at det også kan undre, at der ikke 

findes systematisk forskning om lærernes pædagogiske arbejde mere overordnet.  
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De centrale undersøgelsespersoner er derfor lærerne, da det er dem, der er (sproglige) 

forbilleder for eleverne, og som rammesætter og styrer undervisningen, det vil sige den 

praksis, der foregår i klasselokalet.  

 

Ud over at begrænse sig til kun at omhandle lærer-perspektivet, afgrænser afhandlingen sig 

også til kun at omfatte mindretallenes skoler. Dagtilbudsområdet er dermed ikke medtaget i 

denne undersøgelse. At undersøge den mindretalspædagogiske praksis på skoleområdet og 

dagtilbudsområdet på begge sider af den dansk-tyske grænse ville have sprængt rammerne 

for, hvad en afhandling kan rumme. Det var derfor nødvendigt at fokusere på et af områderne. 

Valget faldt på skoleområdet, fordi det er området, hvor begge mindretal minder mest om 

hinanden. Dagtilbudsområdet i det tyske mindretal drives i kommunalt regi, hvorfor der er 

en del af de nationale og kommunale tiltag, bl.a. på sprogområdet, som er obligatoriske for 

det tyske mindretals vuggestuer og børnehaver. At undersøge disse nationale tiltag ville ikke 

på samme måde kunne give et billede af det særlige ved den mindretalspædagogiske praksis. 

Ved at undersøge skoleområdet, hvor mindretallene har en del til fælles, bliver det derimod 

muligt at give anbefalinger til, hvordan den mindretalspædagogiske praksis samlet set, dvs. 

på begge sider af grænsen, kan kvalificeres. 

 

2.4.2 Undervisning som praksis 

Når der i det følgende vil blive skrevet om den mindretalspædagogiske praksis, menes 

dermed den konkrete praksis, der foregår i klasserummene. Idet målet med afhandlingen er 

en karakteristik af den mindretalspædagogiske praksis, er det oplagt at se nærmere på, hvad 

der foregår i klasserummet, når lærer og elev mødes. Undervisningen spiller i en 

mindretalssammenhæng en særlig rolle, fordi det primært er her, at børnenes daglige kontakt 

med mindretalssproget og -kulturen skabes. Afhandlingen afgrænser sig derfor til at 

undersøge, hvad der foregår i klasserummet, hvor lærer og elev mødes og under hvilken 

kontekstuel ramme dette sker. 
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2.5 Tidligere forskning 

Den mindretalspædagogiske praksis har, som beskrevet i indledningen, ikke tidligere været 

genstandsfelt for en systematisk undersøgelse. Alligevel findes der en lang række – især 

lingvistisk og historisk og i mindre grad pædagogisk – forskning, der beskæftiger sig med 

både det danske og det tyske mindretals (sproglige, historiske og pædagogiske) vilkår. I 

afsnittet om begrebsafklaringen har jeg inddraget en del af den historiske forskning, som er 

blevet foretaget på området – særligt repræsenteret ved historikeren Jørgen Kühl. Derfor vil 

jeg i det følgende give et kort overblik over de emner og resultater, som den lingvistiske 

forskning er fremkommet med.9 Dette overblik bidrager til at situere og placere afhandlingen 

inden for dets forskningsfelt og vise dets relevans i forhold hertil. 

Pædagogiske udfordringer i det tyske mindretal 

I artiklen “Problems of pedagogical continuity within a minority” undersøger Søndergaard 

den udfordring, som det tyske mindretal stod overfor i 1990’erne, idet mange børn i de tyske 

børnehaver ikke fortsatte i mindretalsskolerne, men blev sendt på flertalsskoler af deres 

forældre. En udfordring, der i øvrigt stadig ikke er løst i det tyske mindretal. Med empirisk 

udgangspunkt i et spørgeskema, udsendt til 319 forældre, suppleret med 24 interviews, 

undersøger Søndergaard, hvad årsagerne til denne pædagogiske diskontinuitet er. Med 

udgangspunkt i forældrenes kvantitative og kvalitative tilkendegivelser fremanalyserer 

Søndergaard tre overordnede begrundelser for forældrenes beslutninger: en begrundelse, der 

er relateret til spørgsmål om kultur og sprog, en begrundelse, der er relateret til et pædagogisk 

spørgsmål, og en begrundelse, der har praktiske årsager. Den kultur-lingvistiske begrundelse 

hænger bl.a. sammen med, at forældrene selv kommer fra en mindretalsbaggrund og derfor 

ønsker, at deres børn skal opleve det samme. Andre forældre argumenterer for, at de tyske 

børnehavers pædagogik i højere grad tiltaler dem end den pædagogik, der praktiseres i de 

danske børnehaver. Endelig er der en række forældre, der vælger de tyske børnehaver, fordi 

der ikke findes tilsvarende danske børnehaver i deres nærområder (Søndergaard 1990:424). 

Spurgt ind til årsagerne for, hvorfor de vælger en dansk skole frem for en tysk skole, 

                                                 
9 Jeg vil i den forbindelse “kun” give et indblik i relevant forskning på området. Dette afsnit giver derfor ikke 

noget fyldestgørende billede af den forskning, der er blevet bedrevet om og i mindretallene. 



 

38 

 

tilkendegiver forældrene, at dette bl.a. hænger sammen med, at de ikke er i stand til at hjælpe 

deres børn i skolehenseende, fordi de ikke selv taler tysk, og at de er bange for, at børnene 

ikke lærer tilstrækkeligt dansk. Søndergaard konkluderer på baggrund af sin undersøgelse, at 

Deutscher Schul- und Sprachverein er nødt til at overveje, hvordan skolerne kan blive mere 

attraktive for de forældre, der ikke ønsker at sende deres børn i en tysk mindretalsskole, 

således at der kan opstå en kontinuitet i børnenes overgang fra børnehave til skole 

(Søndergaard 1990:427). 

 

I en fælles artikel: “Pedagogical problems and symbolik values in the language curriculum - 

the case of the German minority in Denmark” (1986) påpeger Bent Søndergaard og Michael 

Byram, at det tyske mindretal - i lighed med andre nationale mindretal - står over for den 

udfordring, at det på den ene side skal fremme og sprede tysk kultur og tysk sprog og samtidig 

skal være loyalt over for det danske flertalssamfund (Søndergaard et al. 1986:150). Endvidere 

argumenterer de to for, at der i det tyske mindretal foreligger en diskrepans mellem, på den 

ene side, den ideologiske indflydelse, som kendetegner sprogpolitikken i de tyske 

mindretalsinstitutioner, og, på den anden side, de pædagogiske udfordringer, der i praksis 

forefindes i mindretallene (Søndergaard et al. 1986:163). Dette paradoks medfører, at sproget 

får en særlig symbolsk værdi i de tyske mindretalsinstitutioner (1986:155). Søndergaard og 

Byram konkluderer, at det tyske mindretals etniske identitet, i lighed med andre mindretal, 

derfor i særlig grad er afhængig af dets skoler. 

 

Som et sjældent eksempel på forskning, der direkte beskæftiger sig med mindretallenes 

pædagogiske institutioner, har Søndergaard og Byram undersøgt, hvilke normative og 

pædagogiske udfordringer det tyske mindretals skoleforening (DSSV) står overfor. Særlig 

relevant i den forbindelse er de to forskeres analyse af den diskrepans, der findes mellem en 

ideologisk motiveret sprogpolitik i det tyske mindretals skoler og en sprogpolitik, der tager 

udgangspunkt i de pædagogiske udfordringer, der eksisterer. 
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Mindretalssproget i Nord- og Sydslesvig 

Det mest omfattende materiale i forbindelse med sprogforskningen i det danske mindretal 

kan findes i Karen Margrethe Pedersens afhandling Dansk sprog i Sydslesvig 1+2 (2000). 

Her giver Pedersen et dybdegående og mangefacetteret billede af sprogbrugen i det danske 

mindretal i Sydslesvig. Hertil har hun undersøgt sydslesvigeres sprogbrug i forskellige 

sociale sammenhænge: skole, foreningsliv og i den offentlige debat. Datamaterialet, der 

består af en lang række forskellige datakilder (interviews, spørgeskemaundersøgelse og 

dokumenter) viser, at bl.a. 55,7 % af gymnasie- og 72,4 % af skoleeleverne i det danske 

mindretal har tysk som førstesprog. Kun 18,2 % af gymnasie- og 8,7 % af skoleeleverne talte 

dansk som førstesprog. 20,5 % af gymnasie- og kun 3,9 % af skoleeleverne talte både dansk 

og tysk hjemme. Pedersen påviser, at dansk som hjemme- og førstesprog for elevernes 

vedkommende har en lav status i det danske mindretal, og at eleverne vælger det danske 

sprog fra, når de taler sammen. I mindretallets ledelse og i kulturforeningerne er et 

monolingvalt sprogideal fremherskende. Her indtager det danske sprog en høj status, mens 

der, ifølge Pedersen, er tale om et blandet sprogideal i de politiske foreninger, hvor både det 

danske og det tyske sprog har en ligeværdig status. Pedersen konkluderer bl.a., at 

“sydslesvigsk”10 som selvstændig sprogvariant udvikler sig til sprognormen i det danske 

mindretal og at denne sprognorm kan ses som forbilledlig for “det flersproglige og 

multikulturelle Europa” (Pedersen 2000:363ff). 

 

Allerede i 1987 foretog Pedersen en undersøgelse, der involverede både børn fra tyske 

mindretalsinstitutioner og fra flertalsinstitutioner i Tinglev Kommune. Det empiriske 

materiale er baseret på observationer og interviews af 65 børn fra kommunen samt en 

spørgeskemaundersøgelse, der giver indsigt i børnenes sprogbrug og socioøkonomiske 

                                                 
10 Pedersen definerer i den forbindelse sydslesvigsk således: “Sydslesvigsk er karakteriseret ved en række træk 

inden for fonologi, grammatik og semantik, der primært skyldes påvirkninger fra det tyske sprog. Herved 

adskiller det sig fra de danske varieteter, der ikke er påvirket af tosprogethed. Men det har strukturelle fællestræk 

med dansk som andetsprog i Danmark, der også må betegnes som en dansk varietet med indflydelse fra et andet 

sprog. Der er imidlertid en forskel i deres funktion, for sydslesvigsk fungerer først og fremmest som en 

kommunikationslinje internt i mindretallet. Desuden anvendes det i kommunikationen med Danmark, som er 

mindretallets tilhørsland. Dansk som andetsprog inden for mindretal i Danmark er derimod først og fremmest 

en kommunikationslinje ud af mindretallene til flertallet” (Pedersen 2000:244). 



 

40 

 

faktorer, der spiller en rolle. Med udgangspunkt i to mindretalspigers sprogbrug konkluderer 

Pedersen i artiklen, at code-switching, interference og transfer, som på dette tidspunkt ofte 

blev set som udtryk for manglende sproglige kompetencer, i stedet må ses som udtryk for 

kreative sproglige processer. Pedersen konkluderer desuden, at der er en lang række 

sociologiske, psykologiske og sproglige faktorer, der påvirker sprogtilegnelsen, og at det 

derfor kan være vanskeligt at generalisere på baggrund af det datamateriale, undersøgelsen 

hviler på. 

 

Selvom Pedersens omfattende forskning inddrager en lang række forskellige perspektiver og 

undersøger en lang række forskellige kulturelle sammenhænge, i hvilke mindretalssprogene 

bruges hhv. ikke bruges, inddrager hun ikke lærerperspektivet eller det pædagogiske 

perspektiv som selvstændige områder. 

 

Sprogvalg på det danske mindretals gymnasium 

I 1999 gennemførte Lene Lykke Christensen en undersøgelse af gymnasieelever, tilhørende 

det danske og det tyske mindretal: ”Førstesprog og sprogvalg i den dansk-tyske 

grænseregion”. Også her var omdrejningspunktet elevernes førstesprog og sprogvalg. 

Formålet med undersøgelsen var først og fremmest at belyse, hvorvidt den gængse opfattelse 

af, at flertalssproget i langt højere grad er elevernes hverdags- og førstesprog end 

mindretalssproget, var i overensstemmelse med empiriske data. Herudover sigtede 

undersøgelsen mod en undersøgelse af, hvorvidt elevernes førstesprog stod i sammenhæng 

med det sprog, de unge bruger i deres nære omgangskreds. Det empiriske grundlag bestod af 

12 gruppeinterviews med hver tre deltagere (seks på det tyske mindretalsgymnasium i 

Aabenraa og seks på det danske mindretalsgymnasium i Flensborg) og en 

spørgeskemaundersøgelse med 199 besvarelser. Undersøgelsesresultaterne peger 

overraskende på, at de unge deltagere i undersøgelsen ikke har flertalssproget som deres 

førstesprog, hvilket af Christensen forklares med en stor andel tilflyttere blandt 

informanternes forældre. Hertil kommer, at der ud fra datamaterialet kan beskrives en tydelig 

sammenhæng mellem de unges valg af sprog i hverdagssituationer og deres førstesprog, 
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således at de, der har mindretalssproget som deres førstesprog, også i langt højere grad 

anvender dette i hverdagssammenhænge. 

 

Unges sprogbrug i mindretallene 

Karoline H. Kühl udgav i 2008 sin afhandling “Bilingualer Sprachgebrauch bei Jugendlichen 

im deutsch-dänischen Grenzgebiet”. Afhandlingen, der hviler på et kvalitativt datamateriale, 

undersøger nærmere, hvordan unge medlemmer af det danske mindretal i Sydslesvig 

anvender deres sproglige ressourcer. Her viser det sig, at de unges sprogbrug ikke er vilkårlig 

eller drevet af manglende sproglige kompetencer, men at de i stedet anvender deres 

sprogrepertoire strategisk og i forhold til den kontekst, de bevæger sig indenfor (Kühl 

2008:289ff). 

 

På samme tidspunkt og med samme empiriske tilgang udgav Astrid Westergaard sin 

afhandling, omhandlende unges sprogbrug i det tyske mindretal: “Strukturelle und 

pragmatische Verwendungsmuster im bilingualen Sprachgebrauch bei Jugendlichen” 

(Westergaard 2008). Formålet med undersøgelsen var at undersøge nærmere, hvordan 

tosprogede unge gør brug af deres sproglige ressourcer i forhold til bestemte situationer. Også 

her var det altså sprogets funktionelle og pragmatiske brug, der stod i centrum. Westergaard 

konkluderer, at de unge i deres sprogbrug følger det, hun betegner som en global, 

monolingval sprognorm, dvs. at de kun i ringe omfang benytter sig af sprogblandinger11 

(Westergaard 2008:449ff). Ud over tilpasningen til den globale, monolingvale sprognorm 

gør de unge, ifølge Westergaard, også brug af mere lokale sprognormer, som er afledt af den 

enkeltes habitus og kompetencer (Westergaard 2008:450 ff.). 

 

Med henvisning til Westergaards forskning påpeger Kühl, at der i det danske mindretal 

forekommer langt færre åbenlyse tilfælde af sprogblanding12 end i det tyske mindretal (Kühl 

                                                 
11 For at øge læsevenligheden vil jeg her ikke komme nærmere ind på de forskellige definitioner af 

sprogblandinger, som der ifølge Westergaard kan uddifferentieres. 
12  Denne sprogblanding er hos Kühl beskrevet som code-switching. Dette begreb vil jeg i afsnit 9.3.2. komme 

nærmere ind på, og det vil derfor ikke blive beskrevet mere indgående der. 
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2008:206). Hun argumenterer for, at denne forskel kan forklares med, at sprogblandinger er 

langt mere ilde set i det danske mindretal, end det er tilfældet i det tyske mindretal, og at de 

unge derfor tyer til andre sproglige variationer end åbenlys blanding af begge sprog (ibid.). 

 

Som det fremgår af ovenstående, har den lingvistiske forskning i og om mindretallene 

hovedsageligt beskæftiget sig med sprogbrugen og de forskellige sprogvariationer, der 

forekommer i grænseområdet, herunder også de sprogvariationer, der tales i det danske og 

det tyske mindretal. Hertil kommer, at den forskning, der beskæftiger sig med sprogbrugen, 

udelukkende indtager elevernes perspektiver. Det er elevernes sprogbrug (enten i 

skolesammenhæng eller uden for skolen) og deres sproglige kompetencer, der er i fokus. 

Med undtagelse af Byrams og Søndergaards analyse af det tyske mindretals pædagogiske 

udfordringer er det pædagogiske perspektiv dermed underrepræsenteret i forskningen om 

mindretallene. Derfor ønsker jeg med denne afhandling netop at indtage et pædagogisk-

sociologisk perspektiv på det mindretalspædagogiske praksisfelt samt, som beskrevet 

ovenfor, at tage udgangspunkt i lærerperspektivet. 
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KAPITEL 3: VIDENSKABSTEORI 

 

Det videnskabsteoretiske paradigme 

Den moderne videnskabsteori kan groft inddeles i to overordnede retninger: ontologien og 

epistemologien. Førstnævnte knytter an til spørgsmål om verdens beskaffenhed, mens 

sidstnævnte henviser til spørgsmål om, hvordan der opnås viden om denne verden. En tredje, 

om end noget nyere gren inden for videnskabsteorien, er metodologien, som søger at afdække 

spørgsmål om, hvilke metoder der skal anvendes for at opnå viden om ontologiske og 

epistemologiske spørgsmål (Denzin et al. 2005:19). Ontologien, epistemologien og 

metodologien er tæt forbundne, og grænserne mellem dem er flydende. I en 

forskningsmæssig sammenhæng bliver disse elementer interessante, idet det er dem, der 

former forskerens perspektiv. De udgør dermed en undersøgelses paradigme (Denzin et al. 

2005:19). I det følgende vil jeg beskrive det paradigme, som denne undersøgelse hviler på. 

Jeg vil gøre dette ved først at redegøre for afhandlingens ontologiske og dernæst for 

afhandlingens epistemologiske udgangspunkt. Afhandlingens metodologiske ramme og 

undersøgelsesdesign vil blive præsenteret i kapitel 5 og 6. 

 

3.1 Pragmatisk ontologi 

Ontologisk tager afhandlingen udgangspunkt i pragmatismen og her i særdeleshed den 

amerikanske filosof og pædagog John Deweys udlægninger af denne filosofiske retning. Som 

filosofisk retning opstod pragmatismen i midten af det 19. århundrede og må betragtes som 

en modbevægelse til de mere rationalistiske og empiristiske strømninger i filosofien, der var 

fremherskende på dette tidspunkt. 

 

En helt central grundantagelse inden for pragmatisk filosofi er, at sandhed, værdier og viden 

ikke er objektive størrelser, men i stedet må ses som resultater af individers interaktion med 

deres omgivelser, dvs. som aspekter, der tager form i praksis (Buch et al. 2015:3).  
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“Værdier er lige så objektivt eksisterende som videnskabens genstande, men de er 

egenskaber ved praktisk aktivitet og ikke ved verden, som den er, helt uafhængigt af 

menneskelig gøren og laden” (Brinkmann 2006:49). 

Sandhed, værdier og viden er altså noget, der skabes i handling og derfor afhængigt af det 

handlende subjekt. Dewey definerer sandhed og viden som det, der i en given situation er 

formålstjenstligt, hvorfor deres indhold kan ændre sig, afhængigt af den situation, de 

forekommer i. Derfor er sandhed og viden altid kontingente og potentielt fejlbarlige 

(Brinkmann 2006:39). Pragmatismen, sådan som denne udlægges af Dewey, repræsenterer 

dermed en fallibilistisk opfattelse, hvor der altid er mulighed for, at ens overbevisninger er 

fejlagtige og derfor må revideres. Verden udgøres ikke af objektive sandheder eller 

lovmæssigheder, men er proces og tilblivelse. Når Dewey ser centrale værdier som sandhed 

og viden som knyttet til det handlende subjekt, bliver praksis den helt centrale ontologiske 

størrelse inden for pragmatismen. For pragmatikere som Dewey er mennesket i verden 

gennem praksis, og det er også gennem praktisk aktivitet, at det erkender denne verden 

(Brinkmann 2006:54).  

 

Praktisk aktivitet er altid indlejret i en særlig tid og en særlig kontekst. Derfor er tid og 

kontekst centrale aspekter inden for pragmatismen (Brinkmann 2006:40). Dette betyder også, 

at der ikke som sådan findes noget stabilt i verden: Verden er processuel og flydende, og 

fordi der ingen objektive sandheder og love findes, er verden kendetegnet ved usikkerhed.13 

Ifølge Dewey er der dog et element, der er medvirkende til at reducere verdens usikkerhed, 

kompleksitet og kontingens, og dette element er netop praksis. Når praksis er det 

fundamentalt stabiliserende aspekt og det ontologiske udgangspunkt i pragmatismen, betyder 

det, at andre aspekter kommer i anden række. Eksempelvis betragtes teorier inden for 

pragmatismen ”blot” som redskaber til håndtering af verdens kompleksitet, og teoretisk 

tankeværk er derfor også “kun” en form for praksis blandt mange andre. 

                                                 
13 På det metafysiske plan er Dewey altså fortaler for, at der ikke findes stabilitet og dermed heller ikke 

“udelelige, simple enheder, som verden er sat sammen af” (Brinkmann 2006:55). 
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“I dagligdags begreber betyder tesen blot, at hvad vi gør, er mere fundamental end 

hvad vi tænker om det vi gør. Og det at tænke om, hvad vi gør, er selv en praktisk 

aktivitet, hævder pragmatisterne” (Brinkmann 2006:40). 

Det samme gælder fx også for pædagogikken, som er én praksisform blandt andre. 14 

 

3.1.1 Erfaringer og erkendelse 

Et centralt begreb for Dewey er erfaringer, for det er i forbindelse med de levede erfaringer, 

at mening skabes (Buch et al. 2015:4). For Dewey er heller ikke erfaring en størrelse, der er 

løsrevet fra den aktivitet, som denne indgår i. Deweys erfaringsbegreb er ligeledes 

processuelt, og henviser til den måde, vi griber ind i verden på, men også hvordan vi 

forandres af denne indgriben (Brinkmann 2006:67). Også erfaring indtager dermed en 

ontologisk position inden for pragmatismen, hvilket adskiller den fra andre filosofiske 

retning, som betragter erfaringer som epistemologiske, dvs. som en måde, vi opnår viden om 

verden på og som vi erkender den på. Dewey hævder i modsætning hertil, at det er gennem 

erfaringer, at vi er i verden, og at erfaringer ikke nødvendigvis er knyttet til en bevidst viden 

(conscious knowledge), men lige så vel kan bestå af emotioner eller æstetiske oplevelser, 

som netop ikke er relateret til bevidst tankevirksomhed. Erfaring er altså ikke knyttet til det 

enkelte subjekt, men er, fordi den altid foregår i en historisk og social kontekst, kollektivt og 

kulturelt forankret.  

“Erfaring vedrører helt alment forbindelsen mellem afprøvning (aktiv indgriben) og 

konsekvenser, som mennesker sammen har udviklet op igennem historien, og denne 

forbindelse er et andet navn for mening. Den menneskelige erfarings historie kan 

derfor forstås som “en historie om udviklingen af praksisser”, dvs. en historie om 

udviklingen af sociale praksisser og teknikker, med hvilke vi mestrer en verden i 

stadig forandring (Brinkmann 2006:67). 

                                                 
14 Her bliver det tydeligt, at Benner i sin uddifferentiering af den pædagogiske praksis som et særligt praksisfelt 

er inspireret af Dewey. 
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Gennem kollektive erfaringer klarer vi som mennesker de udfordringer, som måtte opstå, og 

det er denne mestring, som Dewey betegner som kultur. Erfaring er for Dewey ensbetydende 

med kultur. 

 

3.1.2 Undersøgelse 

Den måde, mennesket mestrer verden på, er dog ikke tilfældig, men relateret til det, Dewey 

betegner som undersøgelse (inquiry). Undersøgelse er den måde, mennesket skaber 

erfaringer og viden på, og det er den måde, mennesket gør en usikker situation sikker på 

(Brinkmann 2006:70). Logik bliver i denne sammenhæng et redskab, der kan bruges i 

forbindelse med undersøgelser. Også her er det centrale foranderligheden og det flydende, 

for heller ikke logikken, som i den klassiske filosofi skal forstås som fast ramme for 

argumentation eller som “grundlæggende principper og regler for korrekte slutninger” (Den 

Store Danske 2017), er uforanderlig og stabil. At logikken må anses som et redskab, gør, at 

den gang på gang må bevise sin duelighed, dvs. at den bliver målt på, hvorvidt dens resultater 

er brugbare i forbindelse med en undersøgelse. Det er altså en undersøgelses praktiske 

konsekvenser, der er interessante for Dewey.15 

 

Emotioner spiller en central rolle for Deweys videre teoretiseren om, hvad undersøgelse er. 

Det er nemlig negative emotionelle erfaringer - problemsituationer - der lægger grundstenen 

for ændringer af praksis - problemløsninger. Det kan eksempelvis være vaner, som ikke 

længere virker efter hensigten, og som derfor må justeres: 

“Inquiry begins with an emotionally felt difficulty, an uncertain situation, and inquiry 

is a method to resolve this conflict” (Buch et al. 2015:5). 

Undersøgelse og dermed videnskab mere overordnet er for Dewey altså den måde, vi løser 

konkrete problemstillinger på og ændrer problemsituationer på. Dermed peger undersøgelser 

                                                 
15 I samme udstrækning som logik er kontingent, er også sandhed det, og også sandhed måles på sin 

anvendelighed. Dewey anvender derfor heller ikke sandhed som begreb, men betegner det i stedet som 

“berettiget hæderlighed” (Brinkmann 2006:71). 
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også altid ind i fremtiden. Undersøgelser udgør de midler, med hvilke vi er i stand til at 

transformere problemfulde situationer gennem handlinger (Buch et al. 2015:6). 

 

For Dewey er den eneste måde, vi kan have adgang til virkeligheden på, gennem “vores 

praktiske, aktive deltagelse i den” (Garrison i Brinkmann 2006:84). Overfører man dette 

udsagn til den konkrete undersøgelse, som denne afhandling hviler på, vil man kunne sige, 

at det kun er gennem undersøgelsen af den pædagogiske praksis, der praktiseres i 

mindretallene, at jeg kan opnå viden om den mindretalspædagogiske virkelighed. Fordi 

praksis udgør den primære ontologiske enhed, er det nødvendigt at tage udgangspunkt i netop 

denne praksis, hvis jeg ønsker at sige noget om mindretalspædagogikken. Derfor er det den 

mindretalspædagogiske praksis, der vil være omdrejningspunktet i afhandlingen, og det er 

denne praksis, der vil blive betragtet og undersøgt nærmere i afhandlingens analyse. 

 

3.2 Epistemologisk konstruktivisme 

Efter at have tydeliggjort, hvorfor det er den mindretalspædagogiske praksis, der er 

omdrejningspunktet i nærværende afhandling, vil jeg i det følgende kort beskrive de 

epistemologiske antagelser, der ligger til grund for undersøgelsen af denne praksis. Hertil 

tager jeg udgangspunkt i det, der kan betegnes som epistemologisk konstruktivisme. 

Begrebet epistemologisk konstruktivisme kan føres tilbage til den schweiziske psykolog Jean 

Piaget, som gennem sine empiriske studier af småbørns kognitive udvikling forsøgte at 

udlede en mere overordnet epistemologi.  

 

Den epistemologiske konstruktivisme stemmer i vid udstrækning overens med 

pragmatismen; bl.a. betragter begge retninger erkendelsen af verden som socialt konstrueret 

og i konstant forandring. Derfor giver det heller ingen mening at forsøge at skelne mellem 

virkeligheden eller det naturlige og de aspekter, der er kulturelt bestemt. Med henvisning til 

dekonstruktivismen, som i vid udstrækning er forbundet med konstruktivismen, skriver 

pragmatisten Richard Rorty således: 
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“Pragmatists and deconstructionists agree that everything is a social construct and that 

there is no point in trying to distinguish between the "natural" and the "merely" 

cultural” (Rorty 1993:98). 

Inden for den epistemologiske konstruktivisme er det ikke verden som sådan, der er socialt 

konstrueret, men derimod vores erkendelse af verden (Andersen 2005:47). Viden skabes 

gennem erfaringer frem for at blive afdækket.16 Den epistemologiske konstruktivisme 

opererer dermed med en idé om, at der ikke er sammenfald mellem den fysiske og den sociale 

verden, dvs. at der er forskel på den fysiske realitet og den måde, vores erkendelse af verden 

tager sig ud på (Andersen 2005:48). 

“På dette abstrakte, videnskabsteoretiske plan hævder den epistemologiske 

konstruktivisme altså ikke andet, end at virkeligheden er reelt eksisterende, og at det 

er et vilkår for erkendelsen, at den må erkende denne virkelighed i kraft af nogle 

distinktioner” (Andersen 2005:50). 

At verden eksisterer uafhængigt af vores erkendelse, er en påstand, som i sammenlignelig 

form også kan findes hos Dewey. Dewey beskriver verden som reelt eksisterende, men 

pointerer, at det er mennesket, der skaber viden og erkendelse i sin interageren med 

omverdenen. Et yderligere skæringspunkt mellem konstruktivismen og pragmatismen er, at 

begge retninger betragter konstruktionen af viden og erkendelse som kulturelt indlejrede. 

Denne kulturelle indlejring gør, at de problemstillinger eller spørgsmål, som videnskaben 

ønsker at finde svar på, nødvendigvis må betragtes i relation til den kultur, de er en del af. 

Derfor er et væsentligt aspekt for både den epistemologiske konstruktivisme og 

pragmatismen at inddrage den kulturelle kontekst, der påvirker det fænomen, der skal 

undersøges. Det er altså for pragmatismen og konstruktivismen vigtigt at se på sociale 

fænomener som kontekstuelle, dvs. som fænomener, der aldrig er ahistoriske eller uden social 

påvirkning. 

 

                                                 
16 Her adskiller den epistemologiske konstruktivisme sig fra den ontologiske konstruktivisme, idet sidstnævnte 

går ud fra, at også selve virkeligheden – eller i hvert fald dele af denne virkelighed – er socialt konstruerede.   
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3.2.1 Viden og sandhed 

I lighed med pragmatismen er det ifølge den konstruktivistiske epistemologi ikke muligt at 

nå frem til en objektiv sandhed, og viden kan ikke separeres fra subjektet og dets erfaringer. 

Viden er kontingent og subjektiv, fordi mennesker har forskellige erfaringer, som de tager 

udgangspunkt i. Det er derfor også relevant at tage højde for eller være opmærksom på disse 

forskelligheder og arbitrære erfaringsverdener i forbindelse med forskning. En af de førende 

konstruktivistiske tænkere, den tyske filosof Ernst von Glasersfeld, beskriver, med 

henvisning til pragmatismen, forholdet mellem viden og erfaring således: 

“In konstruktivistischer Sicht bezieht W [Wissen] sich nicht auf das, was “an sich” 

existieren soll, sondern (wie im Pragmatismus) auf das, was sich in der Lebenspraxis 

als erfolgreich erwiesen hat. Statt nach “Wahrheit” im Sinne der Übereinstimmung 

von W und ontischer Realität zu suchen, verlangt der Konstruktivist “funktionelles 

Passen” in der Erlebenswelt. Ein Begriff, eine Denk- oder Handlungsweise, usw. 

werden als “viable” (gangbar) bezeichnet, wenn Erfahrung gezeigt hat, dass sie 

erwirken, was von ihnen erwartet wird” (Glasersfeld 2016). 

For von Glasersfeld er viden ikke en afbildning af virkeligheden, men henviser til det, der i 

praksis har vist sig at være succesfuldt. Viden er derfor funktionel, og teorier eller 

handlemåder bedømmes ud fra, hvorvidt de er i stand til at udfylde deres formål, frem for 

hvorvidt de korresponderer med virkeligheden. Konstruktivismen “tror” dermed ikke på 

korrespondenskriteriet, hvis udgangspunkt er, at en påstand er sand, såfremt den afspejler 

virkeligheden. 17 

                                                 
17 Korrespondenskriteriet er et af fire sandhedskriterier, som inden for epistemologien benyttes til at afgøre, 

hvorvidt et udsagn kan betegnes som værende sandt eller ej. De andre tre kriterier er: Kohærenskriteriet, hvor 

udgangspunktet er, at en påstand er sand, hvis den er i overensstemmelse og forenelig med andre påstande. Det 

pragmatiske kriterium, som er det kriterium, som både pragmatismen og den konstruktivistiske epistemologi 

bygger på, hævder, at en påstand er sand, hvis der er nytteværdi i den, og evidenskriteriet, der bygger på en 

fænomenologisk tilgang, hvor det åbenlyse eller det “intuitivt evidente er sandt” (Den Store Danske 2017). 

Under afsnittet om kvalitetskriterier vil jeg komme nærmere ind på de kvalitetskriterier, som afhandlingen 

bygger på. 



 

50 

 

3.2.2 Sprogets rolle 

Det interessante ved den epistemologiske konstruktivisme er den særlige rolle, som sproget 

spiller i konstruktionen af både viden samt sandhed og, inden for den mere ekstreme form 

for konstruktivisme, også virkeligheden (ontologisk konstruktivisme). Sandheder er kun 

sandheder, så længe de italesættes som sandheder (Fehler 2010).18 Rorty har kaldt dette fokus 

på sprogets betydning for the Linguistic Turn inden for filosofien, altså den sproglige vending 

(Rorty 1967). Denne sproglige vending kan, ifølge Rorty, føres tilbage til den østrigske 

filosof Ludwig Wittgensteins sprogfilosofi. Wittgensteins arbejde kan inddeles i to perioder, 

som afgrænses af hans store værker Tractatus Logico Philosofico (1922) og Philosophische 

Untersuchungen (udkommet posthumt i 1953). I Tractatus Logico Philosofico argumenterer 

Wittgenstein for, at sprog og realitet følger samme struktur, og at sprog derfor – så længe det 

udtrykkes i meningsfulde sætninger – korresponderer med virkeligheden. Sprog afbilder 

virkeligheden. I sit senere arbejde blev Wittgenstein usikker på denne påstand, fordi han ikke 

formåede at få den i overensstemmelse med sine oplevelser. Med Philosophische 

Untersuchungen ændrede han derfor sine sprogfilosofiske antagelser fuldstændig. Her 

pointerer han, at det ikke er ord, der afbilder virkeligheden, men at et ords betydning er 

afhængigt af, hvordan det anvendes (”meaning is use”). For at få mere at vide om 

betydningen af et ord er det derfor nødvendigt at se nærmere på, hvordan ordet anvendes og 

i hvilken kontekst. For den sene Wittgenstein har ord ikke faste definitioner, men sprog skal 

derimod betragtes som flydende, og ords betydning modificeres konstant, afhængigt af 

kultur, samfund eller individuelle vaner.  

 

3.2.3 Ekskurs: Det funktionelle sprogsyn 

Også Wittgenstein er dermed pragmatiker, der ser brugen af ord og viden i relation til den 

funktion, de har på et givet tidspunkt og i en given kontekst.19 Han er dermed repræsentant 

                                                 
18 Her bliver det tydeligt, at en diskursanalytisk tilgang i høj grad bygger på konstruktivistiske antagelser. 

Diskursanalyser tager nemlig også udgangspunkt i antagelsen om, at det er gennem sproget, at mennesket 

udøver magt, og at der i forhold til videnskab altid er tale om konkurrerende sandheder. 
19 Den engelske filosof John Langshaw Austin har med sin indføring af begrebet speech acts ligeledes præget 

den konstruktivistiske sprogfilosofi i særlig grad. I sine teoretiske udredninger argumenterer Austin for, at 

sproget ikke tjener til repræsentationen af virkeligheden, men at sproget netop tjener til at skabe virkeligheden. 
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for et funktionelt sprogsyn. Det funktionelle sprogsyn står i modsætning til det formelle 

sprogsyn, som er repræsenteret ved klassiske sprogstrukturalister som den franske lingvist 

Ferdinand Saussaure og den amerikanske lingvist Noam Chomsky. Saussaure og Chomsky 

betragter sprog som abstrakte strukturelle systemer, som er uafhængige af den kontekst, der 

tales i (Garcia et al. 2014:7). Det funktionelle sprogsyn, derimod, fokuserer på sprogbrugen, 

det vil sige hvilke situationer sproget anvendes i. Som yderligere væsentlig repræsentant for 

dette sprogsyn kan den russiske lingvist Bathkin nævnes. Bathkin lagde i sine sprogteoretiske 

udregninger netop vægt på de kontekstuelle faktorer, der har indflydelse på det sagte (ibid.). 

Et andet væsentligt aspekt inden for det funktionelle sprogsyn er, ifølge Bathkin, at sprog 

aldrig kan være neutralt eller objektivt, fordi talerens ideologiske position og perspektiv altid 

vil spille ind på det sagte.  

 

Med udgangspunkt i både Wittgensteins og Bathkins sprogteoretiske udredninger har 

konstruktivistiske sprogfilosoffer og forskere senere hen argumenteret for, at sprog netop 

ikke er statisk og blot tjener til afbildningen af virkeligheden, men at sprog er noget, der 

gøres og performes. Sprog er dermed en ressource eller et redskab, der, afhængigt af 

situationen, anvendes for at opfylde bestemte formål. En lang række nyere konstruktivistisk 

inspirerede sprogforskere vælger derfor at bruge begrebet languaging i deres analyser, fordi 

languaging netop henviser til sprog som noget, der gøres, og som noget, der er foranderligt 

og fluktuerende (Garcia et al. 2014:7). Samtidig fremhæver begrebet languaging sprogets 

kontekstuelle og sociale indlejring. 

“[…] language is seen neither as a system of structures nor a product located in the 

mind of speaker. What we have is languaging, ‘a social process constantly 

reconstructed in sensitivity to environmental factors’” (Garcia et al. 2014: 10). 

Sprog må altså altid ses i relation til den kontekst, som det indgår i, og i forhold til det formål, 

som ønskes imødegået i den kommunikative situation. Spørgsmålene om, hvordan og hvad 

der italesættes, må kombineres med spørgsmålet om, under hvilke omstændigheder denne 

italesættelse finder sted (Juffermans 2011:165). Sprogbrug må derfor ses i relation til de 
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strukturelle og individuelle betingelser, der rammesætter denne. I den forbindelse indtager 

begrebet language ideology (sprogideologi) en central plads. Termen henviser til den måde, 

hvorpå sprogbrugen er indlejret i mere overordnede sociodiskursive strukturer på makro- og 

meso-niveau: 

“To speak of language ideology in the area of linguistic choices is to recognize the 

social, historical, and political embeddedness of language use; for instance, that use 

of a language in a context pertains to a force of sociohistorical values, beliefs, and 

interests” (Salö 2015:4). 

Med udgangspunkt i begrebet language ideology bliver det derfor helt centralt at se nærmere 

på de bredere politiske og ideologiske udviklinger i samfundet, der har indflydelse på, 

hvordan sprog kan bruges.  

 

I en undersøgelse af den mindretalspædagogiske praksis bliver det særlig relevant at se 

nærmere på, hvordan sproget bruges, og hvordan konteksten fremmer eller begrænser 

sprogbrugen. Mindretallenes lærere og elever bevæger sig i deres dagligdag i en tosproget 

kontekst, hvor både mindretalssproget og flertalssproget anvendes. Det er derfor nogle 

særlige sprogvalg, der bliver truffet, når lærere og elever agerer og interagerer i 

skolesammenhæng.  

 

I dette kapitel har jeg beskrevet de ontologiske og epistemologiske forudsætninger, som 

afhandlingen hviler på. Med udgangspunkt i disse ontologiske og epistemologiske 

forudsætninger kan det sammenfattes, at det i forbindelse med en undersøgelse af 

mindretalspædagogikken er særlig relevant, for det første, at se nærmere på praksis, da det 

er den måde, mennesket er i verden på og skaber mening på. For det andet er det væsentligt 

at se nærmere på, hvilke funktioner sproget indtager i bestemte kontekster, dvs. hvordan og 

af hvem sproget bruges. Deweys pragmatisme, med praksis som central ontologisk størrelse, 

formår dog ikke at give et konkret indhold til selve praksisbegrebet. Jeg vil derfor i det næste 

kapitel komme nærmere ind på en definition af dette praksisbegreb, sådan som den kan 
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udledes af den moderne praksisteori. Hvor Deweys pragmatisme tydeliggør, hvorfor praksis 

må betragtes som den væsentligste ontologiske størrelse, afdækker praksisteorien netop mere 

konkret praksissens beskaffenhed og de elementer, der spiller ind i praksis. Et 

praksisteoretisk udgangspunkt må i den forbindelse ses som en naturlig forlængelse af 

afhandlingens undersøgelsesparadigme.  
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KAPITEL 4: TEORETISK UDGANGSPUNKT 

 

Praksisteori som teoretisk udgangspunkt 

I det foregående kapitel har jeg præsenteret undersøgelsens grundlæggende paradigme. Med 

udgangspunkt i Deweys pragmatisme og en konstruktivistisk epistemologi har jeg 

argumenteret for, hvorfor praksis og den kontekst, denne er indlejret i, er undersøgelsens 

omdrejningspunkt, og hvorfor sprog spiller en væsentlig rolle i en undersøgelse af denne 

praksis. 

 

I det følgende vil jeg komme nærmere ind på, hvad der i afhandlingen mere konkret forstås 

ved praksis. Som det fremgår af forskningsspørgsmålene, er et væsentligt element i analysen 

af den indsamlede empiri den konkrete udformning af den mindretalspædagogiske praksis. 

Det er derfor væsentligt at se nærmere på, hvilket praksisbegreb jeg i min analyse abonnerer 

på, og hvordan praksis mere overordnet kan ses som en teoretisk størrelse. 

 

4.1 Praksisteorien – en heterogen og mangefacetteret teori 

Praksisteorien er kendetegnet ved ikke at være én samlet teori. Derimod består den af en 

kombination af teoretiske elementer fra en lang række af forskellige teoretiske retninger. 

Sociologiske praksisteoretikere som den franske sociolog Pierre Bourdieu (2005) og den 

engelske sociolog Anthony Giddens (1981) fx betragter praksis som det sted/element, hvor 

individuelle dispositioner og strukturelle begrænsninger spiller sammen i en syntese af mikro 

og makro. For kulturteoretikere som fx de franske filosoffer Michel Foucault og Jean-

Francois Lyotard, derimod, indebærer det at beskæftige sig med praksis som teoretisk begreb 

også at fremskrive sprog som en diskursiv aktivitet. Endelig er der de mere filosofiske 

udlægninger af praksis-begrebet, repræsenteret ved blandt andre Wittgenstein og den tyske 

filosof Martin Heidegger, hvor praksis udgør den tavse baggrund for hverdagslivet (Halkier 

et al. 2008:51; Schatzki 2001a:10). Praksisbegrebet rummer altså en lang række af forskellige 

teoretiske udlægninger og definitioner og trækker samtidig på meget forskellige teoretiske 
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traditioner. Dette gør det vanskeligt at give et sammenhængende billede af, hvad der egentlig 

kendetegner praksisteorien.  

Fælles for mange af de teoretikere, der beskæftiger sig med praksisbegrebet, er dog, at de i 

deres teoretiske tilgang opponerer mod skellet mellem mikro/makro, aktør/struktur, 

bevidsthed/krop - dualismer, som har haft implikationer for filosofien og sociologien siden 

Platon (Ellis 1999:32). Disse antagonismer betragtes inden for praksisteorien som kunstige 

og teoriladede kategorier, der ikke giver et fyldestgørende billede af virkeligheden. 

Praksisteoretikere vil, i modsætning hertil, ofte være fortalere for et dialektisk forhold 

mellem mikro- og makro-fænomener.  

Specielt nyere praksisteoretikere som den amerikanske sociolog Jeff Coulter (2001), den 

tyske sociolog Andreas Reckwitz (2002) og den amerikanske filosof Theodor Schatzki 

(2001) fremhæver derfor i deres udlægninger af praksisteorien dens potentiale i forhold til 

ophævningen af gængse teoretiske dualismer og antagonismer. 

 

4.2 Hvordan overvinder praksisteorien skellet mellem mikro og 

makro? 

I sin artikel “Human practices and the observability of the ‘macro-social’” argumenterer 

Coulter således indgående for, at praksis netop er den analytiske kategori, med hvilken disse 

dualismer og modsætninger kan ophæves, det vil sige, at praksis som socialt fænomen kan 

agere bindeled mellem en mikro- og en makrosfære. Coulter skriver:  

“[…] the proper route to a solution to the ‘micro-macro‘ relationship problem is to be 

found in a systematic elucidation of the logic of our ordinary practices (including our 

communicative practices) in our ordinary life circumstances” (Coulter 2001:37).  

Det er altså gennem undersøgelsen af vores hverdagslivspraksis, at skellet mellem mikro-

makro, ifølge Coulter, kan overskrides.   

For Coulter er skellet mellem mikro og makro kunstigt og i høj grad teoribaseret. Dette 

tydeliggøres ifølge ham bl.a. ved, at vi i vores brug af sproget konstant trækker på kategorier, 
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der tilhører både mikro- og makro-sfæren.  For praksisteoretikere er interaktionisters og 

fænomenologers tolkninger af den sociale verden som udelukkende mikro-orienteret derfor 

ikke fyldestgørende. Det samme gør sig gældende for strukturfokuserede teorier, der 

negligerer den enkelte aktørs indflydelse og betydning for opretholdelsen af sociale 

strukturer, og som udelukkende fokuserer på de eksterne begrænsninger, som strukturer 

påfører den enkelte aktør.  

 

Praksisteorien, derimod, retter fokus på den praksis, som aktører udøver, frem for at tage 

udgangspunkt i en bestemt fænomenologisk, strukturalistisk eller konstruktivistisk 

synsvinkel. Aspekter som krop og bevidsthed, aktør og struktur, mening, viden, sprog mm. 

analyseres her ved at tage udgangspunkt i aktørernes (hverdagslivs)praksis (Schatzki 

2001a:3). Som en af de nyere praksisteoretikere Theodor Schatzki udtrykker det:  

”Despite the diversity, practice accounts are joined in the belief that such phenomena 

as knowledge, meaning, human activity, science, power, language, social institutions, 

and historical transformations occur within and are aspects or components of the field 

of practice” (Schatzki 2001a:11). 

Praksis er netop karakteriseret ved at forskellige aspekter, der tilhører både mikro- og makro-

sfæren (fx viden, mening, sprog og institutioner) heri indgår i en konfiguration med hinanden. 

Ved at tage udgangspunkt i praksis bliver en åben og multirelationel analyse af 

mindretalspædagogikken dermed mulig. En analyse som ikke begrænser sig til kun at 

inddrage strukturelle eller individuelle elementer. 

 

4.3 Hvordan adskiller praksisteorien sig fra andre 

teoriretninger? 

Praksisteorien forsøger altså at afgrænse sig fra teorier, som analyserer det sociale ud fra 

eksempelvis et fænomenologisk udgangspunkt, hvor aktørernes bevidsthed og deres 

livsverden er det primære omdrejningspunktet, eller et strukturfunktionalistisk perspektiv, 

hvor strukturer og systemer er de bærende elementer.  
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Idet praksisteorien ikke kan ses som én samlet teori, men i stedet er kendetegnet ved at trække 

på en lang række forskellige teoretiske traditioner, kan én måde at karakterisere denne på 

være at tydeliggøre den måde, hvorpå praksisteorien adskiller sig fra andre teoretiske 

traditioner. På den måde bliver det tydeligt, hvor praksisteorien bidrager med dels nye 

indfaldsvinkler og dels netop trækker på klassiske teoritraditioner. Jeg vil derfor i det 

følgende afgrænse praksisteorien fra andre teoriretninger. Til dette vil jeg tage udgangspunkt 

i Andreas Reckwitz’ (2002) artikel: “Towards a theory of Social Practices: A Development 

in Culturalist Theorizing”, hvori han giver et bud på en syntetisering af praksisteorien ved at 

fremskrive denne som et alternativ til gængse kulturteoretiske retninger. 

 

4.4 Praksisteori som én slags kulturteori 

Reckwitz definerer først og fremmest praksisteorien som én type kulturteori. Kulturteorien 

beskæftiger sig i hans udlægning hovedsageligt med aktørers handlinger og hvordan 

symbolske (eksterne) og mentale (indre) strukturer konstruerer den sociale virkelighed 

(Reckwitz 2002:246).  Og det er netop i placeringen af det sociale, at den afgørende forskel 

mellem kulturteorien og andre teoretiske retninger, ifølge Reckwitz, skal findes. Her skelner 

han mellem, på den ene side, de mere målorienterede og rationelle teorier, der placerer det 

sociale som resultatet af intenderede hhv. ikke-intenderede menneskelige handlinger og 

interesser (homo economicus), og, på den anden side, de mere sociologisk orienterede teorier, 

der ser det sociale som udtryk for normer, værdier og de roller, som individer indtager i 

samfundet (homo sociologicus) (Reckwitz 2002:244). Begge retninger formår, ifølge 

Reckwitz, ikke at tage højde for den tavse og implicitte viden, som i det hele taget muliggør 

en social organisering af virkeligheden (2002:246). Kulturteorien forsøger at imødegå denne 

mangel ved at definere det sociale som værende indlejret i både de symbolske ydre og 

kognitive indre strukturer (Reckwitz 2002:247). Idéen om, at det sociale er placeret i et 

kontinuum, der rummer begge yderpoler (mikro-makro, indre-ydre strukturer) er således ikke 

udelukkende kendetegnende for praksisteorien, men karakteristisk for hele genren af 

kulturteorier. Reckwitz udstikker dermed praksisteorien som et område inden for 

kulturteorien, hvis væsentligste fælles karakteristika skal findes i placeringen af det sociale, 
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nemlig som stedet, hvor indre og ydre strukturer forbindes. Hvor denne placering mere 

specifik kan lokaliseres henne, afhænger dog af, hvilken kulturteoretisk retning man ser på. 

I den forbindelse identificerer Reckwitz tre områder inden for kulturteorien, som 

praksisteorien adskiller sig fra, og som hver især placerer det sociale forskellige steder: 

kulturalistisk mentalisme, kulturalistisk tekstualisme og kulturalistisk intersubjektivisme. 

 

4.5 Kulturalistisk mentalisme 

Begrebet kulturalistisk mentalisme dækker, ifølge Reckwitz, over de kulturteorier, som 

placerer det sociale i den enkelte aktørs bevidsthed. Aktørers bevidsthed skal i denne 

sammenhæng forstås som de mentale strukturer, der strukturer viden og mening (Reckwitz 

2002:247). Reckwitz skelner mellem det, han betegner som objektiv kulturalistisk 

mentalisme og subjektiv kulturalistisk mentalisme. Den objektive kulturalistiske mentalisme 

er bl.a. repræsenteret ved klassiske strukturalister som den schweiziske lingvist Ferdinand 

Saussure og den franske antropolog Claude Levi-Strauss, der ser bevidstheden som udtryk 

for en samling af ubevidste, internaliserede ydre strukturer. Den subjektive kulturalistiske 

mentalisme, derimod, har ophav hos fænomenologer som den tyske filosof Edmund Husserl 

og den østrigske filosof Alfred Schütz, hvor det sociale ligeledes er placeret i det enkelte 

individs bevidsthed, men her som udtryk for en rettethed (intentionalitet) mod den ydre 

verden. Fælles for den objektive kulturalistiske mentalisme og den subjektive kulturalistiske 

mentalisme er dermed, at det sociale er placeret i den enkelte aktørs bevidsthed. 

 

4.6 Kulturalistisk tekstualisme 

Den kulturalistiske tekstualisme, derimod, placerer det sociale, ikke i den enkelte aktørs 

bevidsthed, men i den ydre verden og her i særdeleshed i tegn, symboler og diskurser 

(Reckwitz 2002:248). De symbolske strukturer, der udgør det sociale, er altså ikke udtryk for 

indre, mentale processer, men ligger uden for den enkeltes mentale strukturer. Den 

kulturalistiske tekstualisme indskriver sig dermed i en anti-essentialistisk teoritradition, hvor 

identitet og socialitet ses som foranderlige og påvirkelige af historiske og kulturelle 
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processer. Teoretisk repræsentant for denne retning inden for kulturteorien er blandt andre 

Foucault.   

 

Foucault har, gennem sit teoretiske virke, brugt en lang række forskellige definitioner af 

diskursbegrebet. Fælles for dem alle er dog, at diskurser ikke skal ses som spejlbilleder af 

indre, mentale strukturer, men i stedet må betragtes som eksterne elementer, hvori symbolske 

strukturer manifesterer sig (Foucault 1999; Reckwitz 2002:248). Det er altså i diskurserne, 

at det sociale udspiller sig. I undersøgelsen af det sociale drejer det sig derfor for Foucault 

om at analysere og fremskrive de regler, der gør sig gældende for bestemte diskursers 

eksistens. Hermed undgår han netop at lægge sig fast på enten enkelte individers udsagn eller 

på det, han betegner som “de formelle strukturer, der styrer det, de siger” (Foucault 1999:22). 

For Foucault er det ikke subjekterne, der definerer diskurserne, men derimod diskurserne, 

der definerer subjekterne og dermed også de mulighedsbetingelser, inden for hvilke disse 

subjekter kan agere. Der er altså tale om en decentralisering af subjektet.  

 

4.7 Kulturalistisk intersubjektivisme 

Som tredje og sidste retning inden for kulturteorien, som adskiller sig fra praksisteorien, 

beskriver Reckwitz det, han betegner som kulturalistisk intersubjektivisme. Her er det sociale 

placeret i interaktionen og i det samvær, som individer indgår med hinanden i. Kulturalistisk 

intersubjektivisme skal i samme grad som den kulturalistiske tekstualisme ses som en 

opposition til den kulturalistiske mentalisme. Samtidig adskiller den sig grundlæggende fra 

fx Foucaults definitioner af det sociale ved at tilskrive det enkelte individs bevidsthed en 

væsentlig rolle i selve interaktionen. Interaktionen skal her nemlig ses som udtryk for 

internaliserede ydre strukturer. Repræsentanter for den kulturalistiske intersubjektivisme er 

blandt andre den tyske filosof Jürgen Habermas og den amerikanske sociolog Erwin 

Goffman. 
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4.8 Hvad er praksis? 

Som det kan ses, er alle tre ovennævnte former for kulturteori kendetegnet ved et forsøg på 

at skabe en sammenhæng og en forbindelse mellem indre mentale og ydre strukturer. 

Samtidig adskiller alle tre retninger sig fra hinanden i forhold til deres placering af det 

sociale. Dette gør sig også gældende for praksisteorien, som, i kraft af sit tilhørsforhold til 

kulturteorien, ligeledes søger at forbinde den ydre og den indre verden. Praksisteorien ser 

dog hverken det sociale som indlejret i det enkelte individs bevidsthed eller som del af den 

eksterne verden og heller ikke som placeret i individers interaktioner: Det sociale er i en 

praksisteoretisk kontekst at finde i praksis (Reckwitz 2002:249). 

“[…] the social is a field of embodied, materially interwoven practices centrally 

organized around shared practical understandings” (Schatzki 2001a:12). 

Inden for praksisteorien bliver praksis dermed ikke blot en ontologisk enhed blandt mange 

andre. Praksis er den væsentligste ontologiske enhed. Her ses en tydelig reference til 

pragmatismen, hvor praksis også er et grundlæggende ontologisk. Selvom Schatzki og de 

fleste andre praksisteoretikere ikke henviser direkte til Dewey eller pragmatismen, bliver det 

netop på dette punkt tydeligt, hvordan praksisteorien står på skuldrene af pragmatismen. I sin 

definition af, hvor det sociale kan placeres, nemlig i praksis, er praksisteorien altså 

grundlæggende forskellig fra de andre teoriretninger, der falder inden for det kulturteoretiske 

spektrum.20 

 

Men hvordan defineres så denne praksis, og hvad er det, der kvalificerer den som lokus for 

det sociale. For at finde svar på disse spørgsmål er det relevant i første omgang at se nærmere 

på, hvad der egentlig konstituerer praksis. Hertil vil jeg igen henvise til Reckwitz og hans 

definition af praksisbegrebet og supplere denne med Schatzkis udlægninger af praksis. 

                                                 
20 For at understrege denne pointe er der en række praksisteoretikere, som vælger at bruge termen social praksis 

(Scollon et al. 2004:11). Idet enhver praksis på en eller anden måde må betragtes som social - praksis foregår 

aldrig i et vakuum, dvs. uden for en eller anden social kontekst, er der dog, efter min mening, her tale om en 

redundans; at tale om social praksis negligerer det apriorisk sociale i praksis. Jeg vil derfor i det følgende 

undlade at bruge termen social praksis og i stedet blot skrive praksis. 
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Ud over at praksis altid er social, er der en række andre kendetegn, der gør sig gældende. 

Reckwitz og Schatzki lægger bl.a. vægt på at skelne mellem practice og practices. Practice 

(på tysk Praxis og på dansk nok bedst oversat med handling) henviser i denne sammenhæng 

til en singulær enhed, dvs. en handling, som ikke reproduceres regelmæssigt. Pratices, eller 

praksis på dansk, derimod, er handlinger, som udføres regelmæssigt. Til praksis er der altså 

knyttet en vis vane eller rutine: 

“A “practice” is a routinized type of behavior which consists of several elements, 

interconnected to one other: forms of bodily activities, forms of mental activities, 

‘things’ and their use, a background knowledge in the form of understanding, know-

how, states of emotion and motivational knowledge” (Reckwitz 2002:249, min 

kursivering). 

Ud over at være karakteriseret ved rutinisering og dermed også gentagelse definerer 

Reckwitz praksis som bestående af en række forskellige elementer, herunder kropslige og 

mentale aktiviteter, konkrete redskaber som eksempelvis ting og materialer, og mere 

abstrakte aspekter som viden, følelser og motiver. Også Schatzki fremhæver, at praksis er et 

fænomen, der består af forskellige - både materielle og immaterielle - elementer, men først 

og fremmest er praksis for ham noget, der siges og gøres, og som væves sammen til et neksus 

gennem tre overordnede elementer: 

“To say that the doings and sayings forming a practice constitute a nexus is to say that 

they are linked in certain ways. Three major avenues of linkage are involved: 1) 

through understandings, for example, of what to say and do; 2) through explicit rules, 

principles, precepts and instructions; and 3) through what I will call ‘teleoaffective’ 

structures embracing ends, projects, tasks, purposes, beliefs, emotions and moods“ 

(ibid.). 

Det drejer sig for det første om forståelser for praksis, dvs. en viden om, hvad der bør siges 

og gøres. For det andet udgøres et praksisneksus af de eksplicitte regler og procedurer, der er 
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karakteristiske for en bestemt praksis, og endelig beskriver Schatzki emotioner, mål og 

formål, det han sammenfatter under begrebet teleoaffektiv struktur som et væsentligt aspekt, 

der knytter det, der siges og gøres, sammen i praksis. Reckwitz’ brug af begrebet 

interconnected og Schatzkis brug af begrebet neksus tydeliggør, hvordan de forskellige 

(materielle og immaterielle) elementer, som konstituerer praksis, er knyttet til hinanden. 

Disse forskellige elementer er derfor relationelle og skal ses i forhold til hinanden.  

 

4.8.1 Social orden  

Det er netop relationen mellem disse materielle og immaterielle elementer, der, inden for 

praksisteorien, skaber social orden og stabiliserer den kontingens, der er kendetegnende for 

det sociale (jvf. også Dewey). Når praksisser centraliseres omkring en fælles forståelse, bliver 

de, ifølge Schatzki, til institutionaliseret praksis og det er denne institutionaliserede praksis, 

der gennem sin stabiliserende virkning, frembringer social orden (Schatzki 2001a:17;53). 

Praksis udgøres altså af forskellige materielle og immaterielle elementer og frembringer i sin 

institutionaliserede form social orden. Derfor er praksisteorien i høj grad en teori om 

materielle og immaterielle elementers relationer til hinanden, idet det er disse relationer, der 

opretholder den sociale orden (Barnes 2001:32). 

 

4.8.2 Elementer, der konstituerer praksis 

I det følgende vil jeg komme ind på nogle af de mest betydningsfulde (materielle og 

immaterielle) elementer, som Schatzki, Reckwitz og en række andre praksisteoretikere 

fremhæver som væsentlige i konstitueringen af praksis: hverdagslivet, kroppen, sindet, viden, 

materialitet, struktur og diskurs. Ved at være afgørende for konstitueringen af praksis og, 

som beskrevet ovenfor, dermed også for den sociale orden, indtager disse elementer 

ontologisk status i praksisteorien. En række af disse elementer vil derfor være udgangspunkt 

for den senere analyse af den mindretalspædagogiske praksis. 
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4.8.3 Hverdagslivsverden 

Både socialfænomenologiske praksisteoretikere og nyere praksisteoretikere fremhæver det 

vigtige i, at en praksisteoretisk tilgang tager udgangspunkt i hverdagslivet og livsverden 

(Reckwitz 2002:244; Nicollini 2009:1393). Praksis ses her som det konstituerende og 

grundlæggende element i hverdagslivet.  

I deres fokus på hverdagslivet og livsverden trækker praksisteoretikere i høj grad på en 

(social)fænomenologisk tradition og her i særdeleshed på den østrigske socialfænomenolog 

Alfred Schütz og Heidegger. Både Schütz og Heidegger forskyder gennem deres fokus på 

hverdagslivsverden det analytiske fokus fra det mere distancerede og objektiverede blik hen 

imod den daglige omgang med verden. Det er denne daglige omgang med og i verden, der 

betegnes som hverdagslivsverden. (Hverdags)livsverden er den verden, som vi altid allerede 

er i. Derfor er den kendetegnet ved at være før-videnskabelig. Schütz definerer 

hverdagslivsverden som den intersubjektive, meningsfulde verden, i hvilken vi mennesker, 

på baggrund af vores handlinger og erfaringer, deltager. Det er den verden, som vi mennesker 

umiddelbart oplever gennem vores sanser. Denne umiddelbarhed refererer i denne 

sammenhæng til, at livsverden er den verden, som vi tager for givet og som vi ikke betvivler 

(Schütz 1991).  

Ud fra en (social)fænomenologisk definition er hverdagslivsverden den verden, som vi, qua 

vores kropsliggjorte praksis, agerer i. Hverdagslivsverdenen er dermed også den verden, som 

mennesket, gennem sin kropslighed, kan gribe ind i og forandre (Schütz 1975:27). Det er 

denne definition af hverdagslivsverden, som for en lang række praksisteoretikere bliver det 

analytiske udgangspunkt, idet det er i denne umiddelbare hverdagslivsverden, at vi udøver 

praksis, og det er her, vi er i verden gennem vores kroppe. Med yderligere inspiration fra den 

fænomenologiske teoritradition spiller kroppen derfor, også inden for praksisteorien, en 

central og afgørende rolle. 

 

4.8.4 Kroppen 

Kroppen indtager altså en central rolle inden for praksisteorien. Dette skulle også være blevet 

tydeligt i det foregående afsnit, hvor jeg, med udgangspunkt i det, som Reckwitz betegner 

som kulturalistisk mentalisme, har vist, at praksisteoretikere i modsætning til kulturalistiske 
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mentalister placerer det sociale eksternt, dvs. uden for det enkelte individs bevidsthed, nemlig 

i selve praksis, som i en praksisteoretisk kontekst altid er bundet op omkring kroppen. Det 

analytiske blik vendes dermed fra mentale, individuelle kategorier som tro, følelser, 

intentioner mm. (Schatzki 2001a:16) til kropsliggjort viden og performativitet. Det er 

kroppen, som binder bevidsthed og ydre verden sammen. Dette er i tråd med en 

fænomenologisk teoritradition (kulturalistisk mentalisme), hvor kroppen også er det, der 

danner bro mellem en indre og en ydre verden. Forskellen mellem praksisteoretiske 

udlægninger af kroppens betydning og fænomenologiske udlægninger heraf, ligger i at 

kroppen i en fænomenologisk teoritradition, betragtes som et instrument eller et middel, 

gennem hvilket mentale strukturer kan føres ud i verden. Heri ligger der en klar prioritering 

af bevidsthed over krop og samtidig en klar opdeling mellem krop og sind (Reckwitz 

2002:251). For praksisteoretikere er kroppen dog ikke underordnet bevidstheden. Den er 

derimod et afgørende element i konstitueringen af praksisser og dermed et afgørende element 

i konstitueringen af det sociale.  

“[…] if practices are the site of the social, then routinized bodily performances are the 

site of the social and - so to speak - of ‘social order’” (Reckwitz 2002:251 - min 

kursivering).  

Kroppen er ikke blot et instrument, som sindet bevidst eller ubevidst benytter sig af i 

gennemførelsen af bestemte handlinger (mentalisme), og kroppen er heller ikke blot et 

objekt, hvorigennem diskurser og strukturer virker (tekstualisme). Kroppen er det sted, 

hvorigennem vi mennesker udfører vores rutiniserede performances, dvs. dér, hvor indre og 

ydre strukturer i form af fx rutiner og bevidsthed forbindes. 

 

I samme udstrækning som hverdagslivsverden spiller en central rolle i praksisteorien, gør 

kroppen det også.21 Når praksisteoretikere skriver om kroppen, er det en krop, som er 

resultatet af bestemte konditionerings- og læreprocesser (Bohn et al. 2003:258; Scollon et al. 

                                                 
21 Dette fokus på kroppen som en centralt ontologisk størrelse ses tydeligt, når den franske sociolog Pierre 

Bourdieu bl.a. skriver om inkorporeringen af ydre strukturer (Bourdieu 1997). Med begrebet inkorporering 

fremhæves netop kroppens afgørende betydning i relationen mellem indre og ydre. 
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2004:13). Kroppen er altid en historisk krop, hvor tidligere kollektive og individuelle 

erfaringer har indprentet sig, og gennem hvilken disse kommer til udtryk. Kroppen indtager 

dermed en central rolle i konstitueringen af praksisser. Kroppen er dog ikke det eneste 

væsentlige element (Reckwitz 2002:251). Mentale processer så som motiver og intentioner, 

følelser og opfattelser, viden og kompetence bliver i lige så høj grad som kroppen væsentlige 

i konstitueringen af praksis. 

 

4.8.5 Sindet 

Disse mentale processer er i samme udstrækning som de kropslige performances 

karakteriseret ved rutiner og vaner. Begge, både kroppen og sindet, er en integreret del af 

praksis, og det er netop denne integration, der gør, at det gennem praksisbegrebet bliver 

muligt at overvinde skellet mellem det indre og det ydre. Et væsentligt karakteristikum ved 

mentale fænomener er derfor, ifølge Schatzki, at de kommer til udtryk i praksis og er et tegn 

på hvordan mennesker i specifikke situationer forholder sig til verden på (2001a:18):  

“The upshot of this discussion of mentality is that to attribute mental conditions to 

someone is not […] to declare that certain hidden objects caused this and that 

phenomenal behavior. Rather, it is to articulate how things stood and were going for 

this person who performed such and such behaviors in these particular circumstances” 

(Schatzki 2001a:58). 

Pointen i ovenstående er, at sindet inden for en praksisteoretisk tilgang ikke ses som årsagen 

til eller katalysator for praksis og adfærd. Ikke desto mindre er sindet det element, der 

organiserer praksis i en ikke-kausal sammenhæng (ibid.). 

 

4.8.6 Viden og kompetencer 

Ifølge Schatzki er to væsentlige elementer for denne organisering den viden og de 

kompetencer, som det enkelte individ er i besiddelse af. Schatzki sammenfatter disse under 

begrebet ‘understandings’, dvs. en forståelse for, hvordan praksis skal udøves (Schatzki 

2001a:13). I denne sammenhæng skelner han mellem det, han betegner som praktisk 
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forståelighed (practical intellegibility) og forståelse (understanding) (ibid.). Førstnævnte 

henviser til den mekanisme, der afgør, hvilke handlinger der i det hele taget giver mening for 

en aktør at udføre. Praktisk forståelighed er dog ikke ensbetydende med rationalitet, idet det, 

der gøres, ikke nødvendigvis er det mest rationelle.22 Forståelse (‘understanding’) står ikke i 

modsætning til den praktiske forståelighed, men er det aspekt, der gør det muligt rent 

adfærdsmæssigt at udføre handlinger. Mens praktisk forståelighed altså hænger sammen med 

viden om, hvad der giver mening at gøre, er forståelse af mere kropslig karakter og henviser 

til det rent faktisk at kunne udføre meningsfulde handlinger (Schatzki 2001a:59). 

 

En lang række nyere praksisteoretikere argumenterer i forlængelse heraf for, at det at udføre 

en praksis kræver en særlig form for viden, som indebærer mere end blot det at vide, hvordan 

denne specifikke praksis skal udføres. Praksisser udgøres af en kombination af viden, 

forståelse, kompetencer og erfaringer (Barnes 2001:28; Schatzki 2001a:59; Reckwitz 

2002:253). Denne kombination er udtryk for en forståelse for, hvordan verden hænger 

sammen, og det er denne forståelse, der organiserer praksis. Samtidig er denne forståelse 

altid kontekstbundet og knyttet til den historisk-kulturelle sammenhæng, som en given 

praksis indgår i. Praksisforståelsen vil derfor altid være intersubjektiv - delt og videregivet i 

praksisfællesskabet (Barnes 2001:32). Praksisforståelse spiller dermed også en afgørende 

rolle i forhold til, hvorvidt en aktør er del af et bestemt praksisfællesskab eller ej. Er man 

ikke i besiddelse af den nødvendige viden eller forståelse til at kunne udføre en bestemt 

praksis, er det heller ikke muligt at være del af det praksisfællesskab, der er karakteriseret 

ved denne praksis. 23 

                                                 
22 At det, der gøres, ikke nødvendigvis er det mest rationelle, udelukker ikke, at der kan være et sammenfald 

mellem den praktiske forståelighed og det, der ud fra en rationel overvejelse giver mest mening (Schatzki 

2001a:58). 
23 Barnes argumenterer for, at praksisser hverken er udtryk for et aggregat af enkelte individers rutiniserede 

handlinger eller for individers orientering omkring et fælles, kollektivt mål (Barnes 2001:32). Fælles praksisser 

er udtryk for den måde, hvorpå individer er orienterede i forhold til hinanden, dvs. deres relation til hinanden. 

Derfor består et praksisfællesskab af individer, der har kompetencerne til at agere i dette fællesskab, og som 

har viden om, hvordan der bør ageres i fællesskabet. Dette gælder også for handlinger, som udføres alene og 

som derfor ikke umiddelbart står i relation til en kollektiv praksis. Som eksempel anfører Barnes det at være 

vegetar - hvor det sagtens er muligt at indtage sine vegetariske måltider alene. Barnes pointerer dog, at 

mennesket også i udførelsen af en individuel handling som det at spise vegetarisk orienterer sig i forhold til 

andre og specielt til de regler, der er knyttet til det at være vegetar. Det er altså kompetencen til at kunne 
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Viden, kompetence og forståelse er komplekse og relationelle størrelser, der favner mere end 

blot det at vide, hvordan en bestemt praksis udføres. Reckwitz pointerer bl.a., at viden, 

udover at være konstitueret af knowhow, kompetencer og forståelser, desuden er konstitueret 

af intentionalitet, emotioner og ønsker: 

“It [knowledge] embraces ways of understanding, knowing how; ways of wanting and 

of feeling that are linked to each other within a practice” (Reckwitz 2002:253). 

Så subjektive fænomener som intentionalitet og emotioner er dermed i en praksisteoretisk 

kontekst ikke fænomener, der er bundet til eller hører til det enkelte individ. Disse er derimod 

knyttet til selve praksissen.24 

 

4.8.7 Ting og materialitet 

Inden for konfigurationen af forskellige elementer, der udgør praksis, indtager ting, artefakter 

og materialitet mere overordnet en lige så væsentlig rolle som kroppen, sindet og viden og 

kompetencer. At ting og artefakter også indtager en vigtig rolle i forhold til konstitueringen 

af praksis, hænger sammen med, at man, inden for en praksisteoretisk tilgang, går ud fra, at 

der altid er en eller anden form for materialitet inhærent i praksis (Reckwitz 2002:253; 

Schatzki 2001a:12). Dels fordi praksis altid er knyttet til et sted, og dels fordi der altid indgår 

materialer (artefakter mm.) i praksis. Enhver praksis er derfor altid medieret gennem 

materielle ressourcer, artefakter eller semiotiske midler (Scollon et al. 2004:12).  

 

Ting/objekter indgår dermed i praksis på de samme vilkår som kroppen, bevidsthed/sind og 

forståelser. Dette indebærer, at der ikke er nogen prioritering mellem hverken, krop, sind 

                                                 
orientere sig omkring andre og være i besiddelse af den viden om, hvilke regler der skal overholdes, som afgør, 

hvorvidt man er del af et givet praksisfællesskab, der er afgørende og som konstituerer et praksisfællesskab. 

Begrebet praksisfællesskab vil blive yderligere uddybet i afsnit 5.4.1. 
24 Intentionalitet henviser i denne sammenhæng til det at agere på én bestemt måde frem for på en anden, og 

også det at gøre brug af bestemte ting og artefakter frem for andre. På den måde adskiller praksisteorien sig 

tydeligt fra fænomenologiske traditioner. 
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eller objekter, hvilket i sig selv medfører, at subjekt-subjekt-relationer ikke er højere 

prioriteret end subjekt-objekt-relationer (Reckwitz 2002:253).25 

 

4.8.8 Diskurs og struktur 

Ifølge praksisteorien er verden et komplekst aggregat af diskurser. Dette betyder også, at 

diskurser er allestedsnærværende og indgår i enhver praksis (Scollon et al. 2004:14). I sin 

definition af diskurser trækker praksisteorien på en Foucault-inspireret tilgang til begrebet, 

hvor diskurser skal forstås som mere end blot kommunikation og sprog. Diskurser består i 

lige så høj grad af kropslige og mentale handlinger (ibid.). Samtidig indtager diskurser ikke 

nogen omnipotent position inden for praksisteorien på samme måde som fx inden for den 

kulturalistiske tekstualisme (Reckwitz 2002:254). Diskurser struktureres derimod gennem 

rutiniserede, gentagende praksisser (Reckwitz 2002:14). Ifølge praksisteorien er diskurser 

derfor det som resulterer af praksis og praksis er også det aspekt, som kan forandre diskurser 

(Schatzki 2001a:253). Forandringen af diskurser og mere overordnet strukturer og 

strukturelle fænomener (ex. institutioner) sker gennem daglige kriser, hvor praksis-rutiner 

brydes. Disse brud kan fx være forårsaget af manglende viden eller modsætninger i 

fortolkninger af en given situation (Reckwitz 2002:255). Et sådan brud fordrer en alternativ 

handlemåde, som gennem rutinisering og gentagelse kan blive til en ny praksis, og som 

derved konstituerer nye strukturer og diskurser. 

 

I dette kapitel har jeg beskrevet nogle af de overordnede kendetegn ved praksisteorien og 

herigennem defineret det praksisbegreb, som afhandlingen abonnerer på. Ud fra dette kan 

der udledes en række forskellige aspekter: Det giver ikke mening at prioritere mellem 

bevidsthed og krop, ydre og indre, mikro-makro eller aktører og strukturer (Barnes 2001:27). 

Disse dikotomier er uløseligt forbundet i praksis. Praksis omfatter derfor altid eksplicitte og 

implicitte elementer, materielle og immaterielle elementer (Wenger 2004:61; Schatzki 

2001a:12). De eksplicitte udgøres eksempelvis af sprog, artefakter og redskaber mens de 

                                                 
25 I modsætning til bl.a. den kulturalistiske mentalisme betragtes ting og materialer inden for en praksisteoretisk 

tilgang ikke blot som brugsgenstande og som “objekts of the knowing subject” (Reckwitz 2002:253), dvs. 

genstande, der får deres mening gennem vores bevidstheds rettethed mod genstanden. 
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implicitte elementer består af relationer, konventioner, intuitioner mm. Det er netop i 

kombinationen af konkrete og abstrakte elementer, at praksisteoriens styrke ligger, og det er 

disse aspekter - de implicitte og de eksplicitte - de materielle og de immaterielle ved 

mindretalspædagogikken, jeg i afhandlingens analyse vil se nærmere på. Her vil det være de 

sayings og doings, forståelser, skrevne og uskrevne regler, procedurer, definitioner og 

instrukser, der er konstituerende for den mindretalspædagogiske praksis, der vil blive 

fremanalyseret.  

Ved at tage udgangspunkt i praksis, afgrænser jeg mig samtidig ikke fra at inddrage 

væsentlige elementer i analysen så som fx diskursive aspekter, strukturelle elementer mm., 

hvilket ville have været tilfældet ved brugen af eksempelvis et fænomenologisk eller 

systemteoretisk perspektiv. På den måde er det muligt at afdække et bredt spektrum af 

mindretalspædagogikkens forskellige dimensioner. Samtidig bidrager praksisteorien til en 

forståelse af institutioner som noget, der reproduceres og genskabes gennem rutiniserede 

praksisser. Ud fra dette perspektiv kan mindretallene forstås som institutioner, hvis 

reproduktion netop er afhængig af den praksis, som karakteriserer det praksisfællesskab, som 

mindretallene danner. Fordi praksis bidrager til at reproducere mindretallene med sine 

værdier, idealer og idéer, er det derfor i en mindretalspædagogisk sammenhæng særlig vigtigt 

at undersøge, hvad det egentlig er der karakteriserer denne praksis. 
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KAPITEL 5: METODOLOGISK RAMME 

 

Neksusanalysen som metodologisk ramme 

I ovenstående præsentation af praksisteorien har jeg fokuseret på teoretiske definitioner af 

væsentlige begreber inden for praksisteorien. Jeg har samtidig forsøgt at vise, hvordan 

praksisteorien afgrænser sig fra en række forskellige teoretiske positioner. Praksisteorien 

med sin indgående beskrivelse af praksissens beskaffenhed og de forskellige elementer, der 

konstituerer praksis, er - som navnet også indikerer - i høj grad et teoretisk projekt. Det kan 

derfor være vanskeligt at se, hvordan de teoretiske udredninger og koncepter, som 

praksisteorien tilbyder, kan forankres i en empirisk sammenhæng. I det følgende vil jeg 

derfor vende blikket mod de empiriske implikationer, som en praksisteoretisk tilgang har og 

vise hvordan praksisteorien og dens centrale begreber kan operationaliseres og dermed gøres 

brugbar i en analyse af den mindretalspædagogiske praksis. Hertil vil jeg tage udgangspunkt 

i neksusanalysen, som er en både teoretisk og metodologisk tilgang til undersøgelse af 

praksis. 

 

5.1 Neksusanalysen 

Neksusanalysen blev oprindeligt udtænkt af den amerikanske lingvistikprofessor Richard 

Scollon og netværkskoordinatoren Suzie Wong Scollon som led i en stigende interesse inden 

for samfundsvidenskaberne for sproglige og kulturelle fænomener (jvf. the Linguistic Turn i 

samfundsvidenskaberne). Neksusanalysen kombinerer en etnografisk optik med 

diskursanalytiske elementer og inddrager tanker og idéer fra etnometodologien, den 

strukturelle lingvistik og diskursteorien. 

I det følgende vil jeg kort komme ind på de kilder, som Scollon og Scollon har ladet sig 

inspirere af i deres udarbejdelse af neksusanalysen. Det drejer sig om Critical Discourse 

Analysis, som bl.a. er grundlagt af den amerikanske lingvist Norman Fairclough og Mediated 

Discourse Analysis, som Ron Scollon selv var ophavsmand til. 
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5.1.1 Critical Discourse Analysis 

Critical Discourse Analysis (CDA) er en interdisciplinær analysetilgang, der kombinerer 

lingvistisk og samfundsvidenskabelig teori. Inden for CDA betragtes sprog som social, 

diskursiv praksis. Det interessante ved CDA er, at den kombinerer en makro- og mikro-

sociologisk tilgang til analysen af praksis, og den strukturelle kontekst, i hvilken en social 

praksis er indlejret, spiller også her en helt central rolle. Det er derfor CDA’s centrale 

anliggende at beskrive forholdet mellem sprog og samfund ved at fremanalysere de 

dominerende diskurser og magtstrukturer, der viser sig i praksis (Rogers 2004:2). CDA 

forholder sig derfor ikke kun til en beskrivelse og fortolkning af diskurser og deres 

fremtræden, men beskæftiger sig i særdeleshed med spørgsmålet om, hvorfor og hvordan 

bestemte diskurser bliver betydningsfulde i bestemte kontekster (ibid.). 26 

 

Når denne form for diskursanalyse hævder at indeholde et kritisk element (Critical Discourse 

Analysis), henviser dette til et ønske om at afdække de magtstrukturer, der påvirker 

menneskelig handling. For Fairclough og den kritisk diskursteoretiske tilgang er diskurser 

nemlig altid relateret til magt, og de er altid ideologiske, idet de er politisk motiverede 

(Fairclough 2008:21). Ifølge ham er det netop denne politiske og ideologiske dimension, der 

er det særlige ved CDA. Centralt i den forbindelse står magt-viden-forholdet og hvordan 

dette kommer til syne i en given praksis. CDA indebærer derfor altid en kritik af de herskende 

magtforhold. Dette kritiske element gør, at CDA ikke er en værdineutral metodologi, men 

har til formål at ændre på eksisterende magtforhold gennem social forandring. Hermed bliver 

CDA en normativ og emancipatorisk metodologi, der sigter mod ændring og oplysning af 

praksis. Dette gælder især for undertrykte grupper og med fokus på magtrelationer og 

ulighed27 (Blommaert 2005:25). Det er primært dette forandrende og emancipatoriske 

                                                 
26 Også inden for CDA defineres diskurser på forskellige måder, og Fairclough skelner grundlæggende mellem 

diskurs som en mere abstrakt størrelse – diskurs som sprogbrug – og en mere konkret definition, “en måde at 

give betydning til erfaring fra et bestemt perspektiv” (Fairclough 2008). Diskursbegrebet er derfor heller ikke 

inden for CDA begrænset til kun at omfatte måder at tale på, men henviser også til måder at tænke på 

(Fairclough 2008:21). Grundlæggende betragter Fairclough forholdet mellem diskurser og praksis som 

dialektisk: Diskurser konstituerer praksis i samme omfang, som praksis konstituerer diskurserne (Fairclough 

2008:148-149; Blommaert 2005:25).  
27 Her indskriver CDA sig i den kritiske tradition, som denne kendes fra Frankfurter Skolen. Ifølge Rogers kan 

det kritiske element i den kritiske diskursanalyse dog også tolkes med henvisning til analysen af sprogets 



 

72 

 

element, som Scollon og Scollon er inspireret af i deres udarbejdelse af neksusanalysen, som 

ligeledes har ændring af praksis som sit ypperste formål. 

 

5.1.2. Mediated Discourse Analysis 

Ud over at være inspireret af CDA indskriver neksusanalysen sig også i samme tradition som 

Mediated Discourse Analysis (MDA). Både neksusanalysen og MDA er oprindeligt 

udarbejdet af Ron Scollon og bærer derfor også præg af at have samme ophavsmand. 

Alligevel kan der spores forskelle, idet neksusanalysen er mere empirisk inspireret i 

modsætning til MDA, der i højere grad trækker på teoretiske udredninger. 

 

MDA blev udviklet som en analytisk modreaktion mod både de tilgange, der ser praksis som 

sekundær og de tilgange, der betragter diskurser som sekundære (Scollon 2001:vii; Norris et 

al. 2005:4). Med en medieret diskursanalytisk tilgang sigter Scollon mod at åbne op for et 

ontogenetisk perspektiv på praksis, hvilket han mener mangler inden for praksisteorien 

(Scollon 2001:vii). I modsætning til CDA, som ser diskurser som social praksis, betragter 

MDA diskurser ”blot” som del af en social praksis. Det er derfor, ifølge Scollon, væsentligt 

at analysere diskurser som dele af handlinger, det vil sige “discourse in action” frem for 

“discourse as action” (Norris et al. 2005:6). Det er også dette fokus på praksis frem for 

diskurs, der adskiller MDA fra andre diskursteoretiske perspektiver. Herudover har MDA 

nogle indbyggede teoretiske forudsætninger, der adskiller den fra andre diskursteoretiske 

tilgange, herunder at praksis ikke nødvendigvis er ledsaget af sprog eller tekst, men alligevel 

kan indeholde diskursive elementer (Wohlwend 2013:3). En væsentlig præmis for MDA er 

derfor – i lighed med praksisteorien - at diskurser ikke udelukkende er sproglige. Også inden 

for MDA bliver praksis altså det væsentligste udgangspunkt, og diskurser anses for at være 

en særlig del af praksis.   

 

                                                 
funktion og form i en samfundsmæssig kontekst (2004:4). Med sprogets form menes de mere formelle regler, 

der knytter sig til sproget (syntaks, semantik, morfologi mm.), mens sprogets funktion er den måde, hvorpå 

aktører anvender sproget for at opnå bestemte mål (strategier). CDA antager, at det netop er relationen mellem 

disse to elementer – form og funktion – der er væsentlige at undersøge, og at der findes bestemte forbindelser 

af disse relationer, der er mere accepterede i samfundet end andre (Rogers 2004:4). 
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Udgangspunktet og det mindste analytiske fokusområde i både neksusanalysen og MDA er 

handling (action) (Scollon et al. 2004:11; Scollon et al. 2004:13). Scollon og Scollon skelner 

her mellem begreberne medieret handling og social handling. Medieret handling henviser til 

en enkeltstående handling, udført af en enkelt aktør (det der inden for praksisteorien betegnes 

som practice, jf. afsnit 4.8), mens social handling er en form for handling, der dels er 

kendetegnet ved gentagelse, og dels udgøres af et sæt af medierede handlinger, som af 

aktørerne betragtes som en genkendelig måde at agere på (altså det praksisteoretikere 

betegner for praksis) (Wohlwend 2013:10). Ifølge Scollon og Scollon er det gennem den 

medierede handling, dvs. gennem enkeltstående handlinger, at det bliver muligt at forstå 

social handling (Scollon et al. 2004:12). Den medierede handling er dér, hvor sociale og 

diskursive praksisser kommer til udtryk i handlinger (Scollon 1998:10). Scollon og Scollon 

bruger netop begrebet medierede handlinger for at understrege, at handlinger aldrig kan ses 

uafhængigt af den materielle og ikke-materielle verden, som disse udføres i (Scollon 2001:3). 

Handlinger medieres gennem denne verden. Aktøren og dermed også handlingen er altid 

socialt funderet og indlejret i sociale, kulturelle, politiske mm. strukturer (Scollon et al. 

2003:15). 

  

Også neksusanalysen ser praksis (social handling) som den helt centrale undersøgelsesenhed. 

Dermed deler neksusanalysen et af de mest grundlæggende principper med pragmatikken. 

Hertil kommer en fælles forståelse af, at kontekst ikke blot er noget, der kan bidrage til at 

forstå undersøgelsesgenstanden, men at kontekst, diskurs og handling er flettet sammen på 

flere forskellige niveauer. Ifølge Norris mangler praksisteorien dog en sammenhængende 

teori om diskursers betydning: 

“While sociocultural practice theory provides the broad outlines of a perspective on 

the relationship between discourse and action, it stops short of developing a coherent 

theory of discourse and a clear way to analyze it as it is deployed within complex 

semiotic aggregates with other non-linguistic mediational means” (Norris et al. 

2005:6) 
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MDA følger mere stringent op på spørgsmålet om, hvordan det præcist er muligt at undersøge 

diskurser og den særlige og komplekse rolle, som disse indtager i praksis. Inden for MDA 

bliver de afgørende spørgsmål derfor:  

“What is the action going on here? and how does discourse figure into these actions?” 

(Scollon 2001:1).  

Og:  

“How are “social actors who are acting in real time able to strategize their own actions 

within a negotiative process with other social actors to achieve their desired social 

meanings, including their identities, footings, alignments with others and their 

positioning of themselves and others”” (Norris et al. 2005:7).  

Med disse spørgsmål bliver det tydeligt, at MDA, og i vid udstrækning også neksusanalysen, 

inddrager teoretiske begreber, der relaterer til interaktionistiske og etnometodologiske 

teoritraditioner, hvor mening, identitet og strategier er centrale. Dermed trækker begge 

tilgange på et teoretisk vokabular, der er hentet fra et bredt spektrum af teoretikere og 

teoritraditioner. 

 

5.2 Teoretiske begreber 

I det følgende vil jeg kort komme ind på to centrale teoretiske begreber, som ifølge Scollon 

og Scollon er særligt relevante i en analyse af social praksis, og som neksusanalysen er 

baseret på. Det er begreberne circumference og site of engagement. 

 

5.2.2 Circumference 

Scollon og Scollon anvender begrebet circumferring til at beskrive den måde, hvorpå der i 

en neksusanalyse også bør tages højde for strukturelle elementer, som ikke nødvendigvis er 

knyttet til aktøren, men som lige så vel kan være karakteristika eller omstændigheder ved de 

omgivelser, som praksis foregår i, og som dermed får afgørende betydning for praksis. 
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Scollon og Scollon argumenterer for, at det er nødvendigt at inddrage de elementer, der netop 

indgår i omkredsen (circumference) af praksis for at kunne forstå denne (Scollon et al. 

2004:10). Argumentationen udledes af antagelsen om, at ingen handlinger finder sted i et 

socialt tomrum.  

“In order to get a perspective on the simple observable action we need to expand 

circumference of the analysis to ask about its origins in the past, its direction in the 

future, and the expanding circles of engagement with others near and far” (Scollon et 

al. 2004:10). 

For at kunne opnå et fyldestgørende billede af en given handling er det altså nødvendigt at 

inddrage de elementer, der, ude i periferien, har indflydelse på handlingen, og som ikke 

nødvendigvis er direkte synlige. Som det fremgår af ovenstående, er handlinger altid 

betingede af dels de handlinger og ydre omstændigheder, som er gået forud for handlingen, 

dels af de omstændigheder, som handlingen peger henimod i fremtiden. I den forbindelse er 

det også inden for neksusanalysen væsentligt at se nærmere på de mere overordnede makro-

diskurser (fx. politiske, samfundsmæssige faktorer), der spiller ind og har betydning for en 

given handling. 

“Circumferring is the analytical act of opening up the angle of observation to take into 

consideration these broader discourses in which the action operates” (Scollon et al. 

2004:10). 

I deres inddragelse af circumference som et væsentligt aspekt er Scollon og Scollon særligt 

inspireret af den kritiske diskursanalyse og det fokus, denne tillægger konteksten og dens 

betydning for praksis. Ifølge den belgiske sociolingvist Jan Blommaert er udfordringen dog, 

at kontekst og praksis i forskningsøjemed ofte betragtes som to dele, der har forbindelse til 

hinanden, men som alligevel ses som separate. Konteksten, forstået som den materielle og 

sociale verden, som en given praksis er indlejret i, forbliver dermed en slags baggrundstæppe 

foran hvilket praksis udspiller sig, hvorved kontekstens reelle betydning for praksis 

underkendes. Men netop fordi konteksten har så stor indflydelse på vores måde at handle på, 
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er konteksten et væsentligt element, der i en forskningsmæssig sammenhæng bør trækkes 

frem i forgrunden frem for at blive betragtet som baggrundsstøj (Rog 2012:25). Det har derfor 

været vigtigt for mig at trække denne baggrundsstøj frem i forgrunden. I analysen af den 

mindretalspædagogiske praksis har jeg derfor forsøgt at hente denne kontekst frem i 

forgrunden ved at give den institutionelle, normative og didaktiske kontekst, der 

rammesætter den mindretalspædagogiske praksis, en særlig plads i analysen. 

 

5.2.3 Site of engagement  

For Scollon og Scollon er enhver handling lokaliseret til et bestemt sted og bundet til et 

bestemt tidspunkt. Handlingen bliver dermed et billede af ”a unique moment in time” 

(Scollon 2003:4). Denne tidsmæssige og geografiske afgrænsning betegner Scollon og 

Scollon som et site of engagement. Et site of engagement henviser dog, på trods af sin 

afgrænsethed, altid til fortiden og samtidig ind i fremtiden, idet de praksisser, der indgår heri, 

er forbundet med tidligere og kommende praksisser. 

 

”That [site of engagement] is the real-time window that is opened through an intersection 

of social practices and mediational means […] that make that action the focal point of 

attention of the relevant participants” (Scollon 2003:4). 

 

Dermed bliver en forståelse for tidsmæssige aspekter også relevant. Det er i den forbindelse 

at Scollon og Scollon indfører begrebet timescales. Timescales skal forstås som en yderligere 

måde at tydeliggøre og klarlægge konteksten. Det væsentligste spørgsmål her er hvilke 

tidshorisonter, der er relevante for ens konkrete analyse, og hvorledes de diskursivt 

konstrueres af de sociale aktører (Scollon et al. 2004:169). Man skal således være 

opmærksom på, at selvom nogle elementer eller diskurser måtte være ikke-synlige i konkrete 

momenter af social handling (eller i konkrete italesættelser), kan de være af central betydning 

set i forhold til det overordnede undersøgelsesfelt- eller spørgsmål (Scollon et al. 2004: 107). 
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5.4 Centrale elementer i neksusanalysen 

Neksusanalysen er altså den konkrete analyse af sociale praksisser, der foregår inden for en 

bestemt geografisk og tidsmæssig afgrænsethed, og som er indlejret i en materiel og social 

verden (kontekst), der rammesætter denne praksis. Med begrebet neksus tydeliggør Scollon 

og Scollon den måde, hvorpå forskellige elementer er knyttet sammen inden for en social 

praksis. Neksusanalysen er derfor “the study of the ways in which ideas or objects are linked 

together” (Scollon et al. 2004:19). I denne sammenhæng er der, ifølge Scollon og Scollon, 

tre helt konkrete elementer, der indgår i neksusanalysen: Discourses in place, the interaction 

order, historical body. Scollon og Scollon visualiserer relationen mellem disse elementer og 

social handling i følgende figur: 

 

Figur 2: Relationen mellem neksusanalysens centrale elementer 

 

 

Kilde: Scollon et al. 2004:3 

 

Det er qua definitionen af social praksis som skæringspunktet – neksus – mellem aktørernes 

historiske kroppe, den interaktionsorden, som karakteriserer handlingen og de diskurser, der 

bliver tydelige i praksis (Scollon et al. 2004:3;181), at neksusanalysen får sin analytiske 

virkekraft. Ved at opdele praksis på denne måde formår Scollon og Scollon nemlig at 

sammenfatte en lang række af de teoretisk-abstrakte begreber, som praksisteorien er 

opbygget omkring, til elementer, der kan anvendes i en konkret praksisanalyse. 
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5.4.1 Nexus of practice 

Det overordnede formål med neksusanalysen er at afdække de karakteristiske (sociale) 

praksisser inden for et givet neksus af praksis. Termen nexus of practice er meget bredt 

defineret og rummer helt overordnet, at en gruppe af mennesker deler en bestemt praksis: 

“Whenever there are a number of people who share practices and the linkages among 

them, that is, to the extent that there is a we who know how to have a cup of coffee, 

how to catch a bus, or how to send an email message, there is a nexus of practice. A 

nexus of practice is any group who can and do engage in some action” (Scollon et al. 

2001:150). 

Med ovenstående definition kan et nexus of practice sammenlignes med læringsteoretikeren 

Etienne Wengers begreb praksisfællesskaber (”Community of Practice”) (Wenger 2004). Et 

praksisfællesskab er en gruppe af mennesker, der deler en bestemt profession eller en 

erhvervsmæssig interesse. Et sådant praksisfællesskab kan, ifølge Wenger, enten opstå 

naturligt, eller det kan være skabt bevidst (ibid.). Kendetegnende for praksisfællesskaber er, 

at gruppen kan dele erfaringer og viden på et bestemt område, hvilket fører til både personlig 

og faglig udvikling. Med begrebet praksisfællesskaber søger Wenger at tydeliggøre 

identitetens og læringens betydning for et givet praksisfællesskab. Scollon og Scollon 

argumenterer for, at forskellen mellem begreberne nexus of practice og community of 

practice skal findes i, at et praksisfællesskab forudsætter en gruppe mennesker, der jævnligt 

interagerer og som har et fælles mål. Et praksisfællesskab antager dermed en eller anden form 

for engagement, som aktørerne er fælles om. Dette er ikke nødvendigvis tilfældet i et neksus 

af praksis, som i højere grad lægger vægt på tidslige og kontekstuelle faktorer (Scollon 

2001:151). Scollon påpeger dog, at begrebet praksisfællesskab er relevant i sammenhænge, 

hvor aspekter af læring og identitet er centrale (Scollon 2001:146). 

 

5.4.2 Discourses in place 

Termen discourses in place refererer til alle de diskurser og sammenkoblinger, der cirkulerer 

på et bestemt tidspunkt på et bestemt sted (Scollon et al. 2004:14). Denne cirkulation kan 
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både foregå langsomt, i form af fx arkitektur, eller den kan foregå hurtigt, fx i form af flygtige 

samtaleemner (ibid.). Nogle diskurser er tilsvarende meget fjerne, forstået som ikke-

væsentlige i forhold til det neksus, der undersøges, mens andre er helt centrale. 

I den forbindelse skelner Scollon og Scollon mellem semiotiske diskurser, åbenlyse diskurser 

og diskurser som internaliseret praksis (Scollon et al. 2004: 161-164). 

 

Semiotiske diskurser henviser til de karakteristika ved det sted, som praksis foregår på, det 

vil sige særlige genstande, tegn mm., der præger stedet. De åbenlyse diskurser, derimod, er 

diskurser, der ikke nødvendigvis er knyttet til stedet eller genstande. Det kan fx være 

konkrete italesættelser og ytringer. Diskurser som internaliseret praksis henviser til de 

diskurser, der gennem længere tid er blevet habitualiseret, dvs. at de er blevet til vaner. En 

praksis, der gentages ofte nok, vil på et tidspunkt blive rutiniseret på en sådan måde, at det 

for aktøren ikke længere er nødvendigt at reflektere over praksissen. Det er netop disse 

internaliserede diskurser og den måde, disse kommer til udtryk på i praksis, der er et af 

fokusområderne i neksusanalysen. 

 

Ved at betragte discourses in place som rummende både semiotiske og åbenlyse diskurser 

samt som internaliseret praksis formår Scollon og Scollon med dette ene begreb at 

sammenfatte det, der i afsnittet om praksisteorien er blevet beskrevet som materialitet/ting, 

diskurser og struktur/proces. Gennem denne “forenkling” bliver kompleksiteten i 

praksisbegrebet reduceret i analyseøjemed, hvorved diskursbegrebet bliver mere anvendeligt 

i en empirisk sammenhæng. 

  

Med baggrund i ovenstående har det været særlig vigtigt for mig at være opmærksom på, 

hvilke diskurser der i det hele taget er relevante at undersøge nærmere, dvs. hvilke diskurser 

der er i forgrunden i praksis, og hvilke der er mindre relevante, altså hvilke diskurser der 

”agerer” i baggrunden. For at kunne gøre dette har det været nødvendigt først og fremmest 

at se nærmere på, hvilke diskurser der er præsenteret her og nu i det empiriske materiale for 

derefter at undersøge nærmere, hvordan disse relaterer til diskurser i fortiden, dvs. hvilke 

historiske, kulturelle og sociale betingelser de er affødt af. Som Scollon og Scollon pointerer, 
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består forskerens opgave i forbindelse med en neksusanalyse netop i at konceptualisere de 

relevante diskurser gennem et længere forløb af tid og gennem forskellige cyklusser af 

forandring og transformation (Scollon et al. 2004:181).28 Særligt i første del af analysen har 

jeg derfor lagt vægt på at fremanalysere nogle af de samfundsmæssige og lingvistisk-

diskursive forandringer og transformationer, der har indflydelse på mindretalspædagogikken, 

og som derfor nødvendigvis også har indflydelse på den mindretalspædagogiske praksis.  

 

5.4.3 Interaktionsordenen 

Interaktionsorden er det andet væsentlige element i neksusanalysen og henviser til de 

interaktioner og de relationer, vi indgår med andre mennesker i selve handlingen: 

“The general term which includes all of the ways in which we may be together with 

others in the world is the interaction order” (Scollon et al. 2003:45). 

Når Scollon og Scollon bruger begrebet interaktionsordenen, er det med henvisning til den 

canadiske sociolog Erving Goffmans mikro-sociologiske teori om, hvordan individer 

interagerer i hverdagslivsverdenen. Goffmans teoretiske virke er karakteriseret ved, at han 

beskæftigede sig med den struktur og den orden, som ifølge ham er inhærent i menneskelig 

interaktion - her specielt de tætte ansigt til ansigt-relationer (Kristiansen 2009:487). For at 

beskrive de strukturer, der kommer til udtryk i disse tætte relationer, gør Goffman netop brug 

af begrebet “interaction order” (interaktionsorden) i sine studier af social handling.  

 

I The presentation of the Self in Everyday Life (1959) teoretiserer Goffman – med stærk 

inspiration fra teaterverdenen – at aktører i deres samhandlinger altid påtager sig visse roller 

for derved at præsentere sig selv på en bestemt måde. Goffman understreger samtidig, at 

denne rollepåtagelse ikke er en udelukkende individuel affære, men i høj grad er afhængig 

og betinget af de andre aktørers accept og bekræftelse af denne rolle. 

Rollepåtagelsen/fordelingen er altså ikke kun et psykologisk funderet fænomen, men i 

                                                 
28 Scollon og Scollon betegner dette fænomen som diskurscyklus (Scollon et al. 2004: 14-15). En diskurscyklus 

henviser dermed til både fortid, nutid og fremtid. 
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særdeleshed et socialt fænomen, og den kan derfor siges at være en måde, hvorpå aktøren 

“søger at få bekræftet sin selvidentitet som en social identitet” (Kristiansen et al. 2009:491). 

En væsentlig pointe for Goffman er, at vi i vores forsøg på at påvirke den måde, andre 

betragter os på, anvender to forskellige former for tegn: 

“The expressiveness of the individual appears to involve two radically different kinds 

of sign activity: The expression that he gives and the expression that he gives off” 

(Goffman 1959:2). 

Der er altså på den ene side tale om tegn, som vi giver; det er de tegn, vi bevidst gør brug af 

for at fremskynde en bestemt reaktion; og de tegn, som vi afgiver; det vil sige de tegn, som 

vi ubevidst og ukontrolleret afsender (Kristiansen 2009:491). Scollon og Scollon inddrager 

idéen om interaktionsordenen, dvs. den måde det sociale selv præsenterer sig på i en given 

social praksis som en væsentlig del af neksusanalysen for at tydeliggøre, at praksis aldrig kan 

være solitær, men altid – uanset om andre er til stede eller ej – er socialt betinget (Scollon et 

al. 2003:56). Samtidig er det i en neksusanalytisk sammenhæng ikke alene vigtigt at 

undersøge, hvad en aktør ønsker at kommunikere eller praktisere ud i en given 

praksissammenhæng; det er også væsentligt at se nærmere på de ikke-intenderede handlinger 

og betydningen af disse for interaktionen. I analysen af den mindretalspædagogiske praksis 

har det derfor været vigtigt for mig ikke kun at se nærmere på den intenderede interaktion, 

der foregår i klasserummet mellem lærere og elever, men også at fremanalysere de tegn, som 

lærerne har afgivet ubevidst. Dette gælder også i forhold til de didaktiske strategier, som 

lærerne bevidst og ubevidst anvender i klasserummet. 

 

5.4.4 Historical body/habitus 

Termen historical body refererer til den måde, vi som mennesker inddrager vores tidligere 

erfaringer i enhver form for social handling på. Scollon og Scollon henter begrebet fra den 

japanske filosof Kitaro Nishida, som i sine filosofiske udredninger argumenterer for, at 

kroppens betydning for handling inden for den vestlige filosofi er blevet tilsidesat til fordel 

for et fokus på bevidstheden eller sindet. Nishida fremfører, helt i overensstemmelse med et 
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praksisteoretisk perspektiv, at det sociale ikke er placeret i sindet, men derimod i kroppen. 

Her minder Nishidas begreb om historical body i høj grad om Bourdieus habitus-begreb 

(Scollon et al. 2003:58). 

Habitusbegrebet sammenfatter på særlig vis den sammensmeltning af kropslighed, motiver 

og intentioner, som muliggør praksis. Habitus fungerer dermed som ramme for den enkeltes 

handling og karakteriserer en forhåndenværende viden, der som en slags intern mekanisme 

betinger vores perception af og vores ageren i verden (Bourdieu 2005:215). Bourdieu 

fastholder dog i sin definition af habitusbegrebet, at denne ikke skal anskues som værende 

determinerende for menneskelig praksis, men i stedet sætter begrænsninger herfor. Dette er 

en vigtig pointe, som er værd at fastholde: Ved at være et kropsliggjort system af individuelle 

dispositioner, fælles forståelser og fælles kunnen udgør habitus det mulighedsrum for 

handling, som hver enkelte aktør er i besiddelse af. På den måde er habitus både produkt og 

producent af historie og individuelle/kollektive praksisser (ibid.). Habitus henviser dermed 

til en integration af ydre samfundsmæssige og indre bevidsthedsrelaterede strukturelle 

elementer, der kommer til udtryk i et samlet sæt af dispositioner og præferencer. I den 

forbindelse gør Scollon og Scollon opmærksom på, at det i en neksusanalytisk sammenhæng 

ikke er relevant at kende til aktørernes samlede livshistorie, men at omdrejningspunktet i 

stedet er, hvilke omstændigheder ved en aktørs habitus, der har muliggjort den observerede 

praksis (Scollon et al. 2004:160). Ved at anvende begrebet historical body operationaliserer 

Scollon og Scollon de centrale praksisteoretiske begreber krop og sind/bevidsthed samt viden 

og kompetencer på en sådan måde, at disse bliver anvendelige i en konkret praksisanalyse. 

Når jeg i analysen af den mindretalspædagogiske praksis har inddraget lærernes habitus29 

som væsentligt element, har jeg gjort dette ved at se nærmere på de dispositioner og 

præferencer, som de selv har italesat.  

 

5.5 Aktiviteter i neksusanalysen 

Som beskrevet tidligere er det neksusanalysens ypperste formål at ændre praksis. I den 

forbindelse er det, ifølge Scollon og Scollon, nødvendigt at gennemføre forskellige 

                                                 
29 Fortløbende vil jeg bruge begrebet habitus i stedet for historical body. 
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aktiviteter i forbindelse med neksusanalysen (Scollon et al. 2004:152). Disse aktiviteter 

knytter an til tre faser, som, afhængigt af tidshorisonten, kan være mere eller mindre 

omfattende. Disse tre faser er engagement, navigation og forandring. Relationen mellem 

engagementsfasen, navigationsfasen og forandringsfasen og den medierede handling kan 

illustreres gennem følgende model. 

  

 

Figur 3: Sammenhæng mellem neksusanalysens aktiviteter 

 

 

 

Kilde: Scollon et al. 2004:153 

 

Selvom modellen tegner et billede af faserne som relativt adskilte, er grænserne mellem de 

tre faser og de aktiviteter, der er relateret hertil, flydende. Når jeg i analysen af den 

indsamlede empiri indgående beskriver engagement og navigationsfasen, er disse faser 

derfor af analytiske grunde beskrevet som adskilte, men i praksis har der i høj grad været 

overlap mellem de forskellige aktiviteter. I det følgende vil jeg beskrive disse tre faser, sådan 

som Scollon og Scollon tydeliggør disse i en neksusanalytisk sammenhæng, og samtidig 

konkretisere, hvordan jeg selv har tilgået det mindretalspædagogiske felt gennem disse tre 

faser.  

5.5.1 Engagement 

For at kunne identificere de væsentligste medierede handlinger og de aktører, der udfører 

disse – dvs. at kunne kortlægge det neksus af praksisser, der er relevant i det givne felt – er 
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det, ifølge Scollon og Scollon, først og fremmest vigtigt at engagere sig i feltet. Målet hermed 

er at få øje på de få, men betydningsfulde, handlinger og aktører, som kan analyseres nærmere 

i løbet af neksusanalysen. Ifølge Scollon og Scollon er denne proces ledsaget af at træde ind 

i det, de betegner the zone of identification (Scollon et al. 2004:153). The zone of 

identification dækker over den relation, som forskeren har til feltet. Denne bør i en 

neksusanalytisk sammenhæng være kendetegnet ved nærhed (Scollon et al. 2004:11).  

 

Ifølge Scollon og Scollon er engagementet i feltet i høj grad afhængigt af forskerens egne 

præferencer og interesseområder. Det er disse områder, der afstikker, hvad forskeren finder 

relevant at beskæftige sig med. Engagement handler altså primært om, hvordan og hvorvidt 

forskeren identificerer sig med feltet.30 Målet med denne indledende engagementsfase er 

altså dels at etablere en relation til feltet, dels at indsamle de nødvendige data og 

informationer til analyse af de konkrete praksisneksusser. Scollon og Scollon påpeger i den 

forbindelse, at disse data kan antage mange forskellige former og oftest i andre 

forskningsmæssige sammenhænge vil være selve udgangspunktet for en analyse. Inden for 

neksusanalysen skal dette datamateriale dog betragtes som indgangen til feltet og som 

redskaber, der afdækker, hvilke temaer og områder der er relevante at forholde sig til i 

forbindelse med den egentlige neksusanalyse. 

 

I det følgende vil jeg beskrive mit engagement i feltet. Dette engagement er foregået på to 

niveauer. Det første niveau handler grundlæggende om, hvordan jeg har valgt at præsentere 

mit engagement i feltet i selve afhandlingen: I første del af analysen af den 

mindretalspædagogiske praksis har jeg valgt at skitsere engagementsfasen som den kontekst, 

der rammesætter praksis. Jeg har gjort dette med udgangspunkt i en idé om at skabe en 

analytisk bevægelse, der går fra en beskrivelse af kontekst – første del af analysen – til en 

                                                 
30 Derfor åbner engagement op for mere videnskabsteoretiske diskussioner om, hvorvidt det er muligt som 

forsker at forholde sig objektivt til sit undersøgelsesfelt. Dette er et stærkt diskuteret element inden for 

humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning. Grundantagelsen inden for de mere socialt orienterede 

forskningstraditioner er, at det er umuligt at indtage en objektiv eller neutral position som forsker. Det 

væsentlige er, at forskeren forholder sig til sin egen position i feltet. 
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analyse af den konkrete praksis, der foregår i klasseværelset – anden del af analysen. 

Engagementet i engagementsfasen ligger dermed i en tydeliggørelse af de kontekstuelle 

rammebetingelser, der påvirker praksis, og de diskurser, der kommer til udtryk i forbindelse 

med denne praksis. Det er denne afdækning af konteksten, der bidrager til en form for 

sondering af feltet og som dermed viser, hvilke praksisneksusser der er særlig relevante at se 

nærmere på i anden del af analysen – navigationsfasen. Differentieringen mellem konteksten 

og selve praksis er et analytisk foretagende, der bidrager til at reducere den kompleksitet, der 

kendetegner det mindretalspædagogiske felt. Det er derfor ikke et skel, der findes sådan ude 

i feltet. 

 

Det andet niveau drejer sig om mit personlige engagement i feltet, dvs. den rolle jeg har 

spillet i og med feltet. 31 I den forbindelse har min habitus og forforståelse været særlig 

relevante, og jeg vil derfor kort komme ind på disse aspekter i det følgende afsnit.  

 

Forforståelse og habitus 

Forskerens valg udspringer af vedkommendes habitus og forforståelse. Det er derfor relevant 

kort at komme ind på de habituelle aspekter, der har haft betydning for de valg, jeg har truffet, 

og som har haft indflydelse på den måde, jeg er gået til feltet på.  

 

Centralt i forhold til min forforståelse af feltet er, at jeg selv er vokset op som medlem af det 

danske mindretal – jeg er gået i dansk børnehave, folkeskole og har taget dansk-tysk 

studentereksamen i Sydslesvig. Så langt tilbage jeg kan huske, har jeg levet i og med to sprog 

og to kulturer, og jeg har altid oplevet det som positivt. Hertil kommer, at jeg på nuværende 

tidspunkt ligeledes er godt forankret i det tyske mindretal. Min søn går i en tysk 

mindretalsskole i Danmark, og jeg har i den forbindelse også fået et dybdegående indblik i 

det tyske mindretals pædagogiske arbejde. Endelig er jeg ansat ved Center for 

Mindretalspædagogik, som er et partnerskab mellem det tyske mindretals skoleforening 

                                                 
31 Adgang til feltet spiller en særlig rolle, når det drejer sig om etnografiske studier, hvor forholdet til feltet er 

af en helt særlig beskaffenhed. Forhandlinger om denne adgang er derfor ikke kun væsentlige i starten af 

forskningen, men fortsætter gennem hele forskningsprocessen (Adler et al. 1994; Burgess 1984). 
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(DSSV), det danske mindretals skoleforening (Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V.), og 

UC Syd, der bl.a. uddanner lærere til både det danske og det tyske mindretal. Centerets formål 

er at ”udvikle og formidle faglig og pædagogisk kompetence i forhold til arbejdet med børn, 

der vokser op i et mindretal” (Center for Mindretalspædagogik 2017). Min habitus er altså i 

høj grad bikulturel og tosproget. Min opvækst i det danske mindretal har gjort, at jeg, allerede 

inden jeg startede min forskning, havde kendskab til nogle af de normer og værdier, der gør 

sig gældende i feltet. Samtidig har jeg, gennem mit sociologistudie, lært at forholde mig mere 

eller mindre professionelt til min forskning, hvilket, i kombination med, at jeg har været væk 

fra feltet i en del år, har givet mig en vis distance og gjort det muligt for mig at se 

mindretallene med et mere udefrakommende blik. I den forbindelse er det relevant at 

pointere, at netop min akademiske baggrund i høj grad har haft og stadig har indflydelse på 

den måde, jeg forsker i feltet på. Jeg er sociolog og ikke pædagog eller lingvist og anlægger 

derfor et sociologisk perspektiv på den mindretalspædagogiske praksis.  

 

5.5.2 Navigation 

Hvor engagementsfasen er den fase, der bidrager til sondering af feltet og til at tydeliggøre 

de mest relevante praksisneksusser, er navigationsfasen den fase, der rummer den egentlige 

observation af praksis. 

”Now the task is to map the cycles of the people, places, discourses, objects, and 

concepts which circulate through this micro-semiotic ecosystem looking for 

anticipations and emanations, links and transformations, their inherent timescales, and 

to place a circumference of relevance around the nexus of practice” (Scollon et al. 

2004:160). 

Jeg har valgt at tolke denne navigationsfase i ret bogstavelig forstand, og det er derfor i denne 

fase, at selve praksisobservationen er foregået. Som beskrevet tidligere har jeg i 

analyseprocessen forsøgt at foretage en bevægelse fra en beskrivelse af de kontekstuelle 

faktorer, der er relevante for den konkrete praksis, til en beskrivelse af selve praksis. 

Formidlingsmæssigt er navigationsfasen fastholdt som analyse af den konkrete 
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mindretalspædagogiske praksis i kapitel 9. For at imødekomme Scollon og Scollons krav om 

at kortlægge de forbindelser af habitus, diskurser og interaktioner, der mødes i et neksus af 

praksis, og skabe forbindelser til både konteksten og til en større omkreds (circumference), 

har jeg desuden inddraget teoretiske forklaringer, der bidrager til at gøre praksis forståelig. 

 

5.5.3 Forandring 

Som beskrevet i det foregående er forandring af den sociale praksis og dermed mere 

overordnet undersøgelsesfeltet, neksusanalysens ypperste formål. Dette kan ske på 

forskellige måder. Dels kan det være forskerens engagement og navigationen i feltet, der 

fører til forandring, dels kan det være samtaler med relevante aktører om neksusanalysens 

resultater, der kan fremme forandring i feltet. Fordi det kan være vanskeligt på forhånd at 

definere, hvad forskningsresultaterne kan bruges til, og hvordan disse anvendes, er 

forandringsfasen den mindst kontrollerbare del af neksusanalysen. Udover min involvering i 

feltet, der givetvis har bidraget til en mere implicit forandring af feltet, har jeg, for at skubbe 

til en mere eksplicit forandring af den mindretalspædagogiske praksis, med udgangspunkt i 

afhandlingens resultater, opstillet nogle anbefalinger til ændring af praksis (se kapitel 11). 

 

 

 

I dette kapitel har jeg argumenteret for, hvorfor jeg i nærværende afhandling gør brug af 

neksusanalysen som metodologisk analyseramme. Ved at operationalisere nogle af 

praksisteoriens abstrakte og centrale teoretiske begreber, således at disse kan bruges i 

praksisanalyse, bidrager neksusanalysen til at tegne et omfattende og nuanceret billede af den 

mindretalspædagogiske praksis. Herudover tilbyder neksusanalysen en analyseramme, der 

både tager højde for et makroperspektiv og et mikroperspektiv i analysen af praksis. På trods 

af den meget detaljerede beskrivelse af, hvordan neksusanalysen bør tilrettelægges og 

gennemføres, har den dog vist sig at være vanskelig at overføre fuldstændig. Fordi 

forskningsprocessen og det empiriske genstandsfelt – den mindretalspædagogiske praksis – 

i realiteten er en langt mere kompleks proces, end at den “blot” kan inddeles i faser og 

undersøges ved hjælp af fastlagte procedurer, har jeg i min analyse af data været nødsaget til 
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at modificere og justere neksusanalysens grundidéer og analyseelementer. Når jeg i min 

analyse af data har gjort brug af neksusanalysen, har jeg derfor gjort det med udgangspunkt 

i en betragtning om, at neksusanalysen er et redskab til brug i en konkret empirisk 

sammenhæng. Jeg har derfor anvendt neksusanalysen som en heuristisk ramme i stedet for 

at anvende den som en endegyldig teoretisk position. 
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KAPITEL 6: UNDERSØGELSESDESIGN 

 

Kombinationen af kvantitative og kvalitative metoder 

I undersøgelsen af den mindretalspædagogiske praksis har jeg valgt at kombinere en 

kvalitativ og en kvantitativ metodologi for at skabe et bredt og nuanceret billede af den 

mindretalspædagogiske praksis. I det følgende vil jeg kort argumentere for brugen af den 

metodologiske tilgang, jeg har valgt til undersøgelse af den mindretalspædagogiske praksis. 

Herefter vil jeg beskrive de enkelte metoder nøje, deres styrker og svagheder og hvordan 

dataindsamlingen er foregået helt konkret.  

 

Den kvalitative og den kvantitative metodologi bliver grundlæggende anset for at tilhøre to 

vidt forskellige og (uforenelige) ontologiske og epistemologiske paradigmer, nemlig på den 

ene (ekstreme) side konstruktivismen og på den anden (ekstreme) side objektivismen. Skellet 

mellem disse to metodologier tydeliggøres endnu mere af, at modsætningerne imellem dem 

ikke kun udspiller sig på et videnskabsteoretisk plan, men faktisk har betydning for hele 

forskningsprocessen, dvs. lige fra valg af dataform (kategorial/numerisk) og 

dataindsamlingsmetode (interviews/spørgeskema) til valg af argumentationsform 

(induktiv/deduktiv) og omfangslogik (ideografisk/nomotetisk) (Bruun 2015:16). 

 

Med baggrund i disse forskellige paradigmatiske og videnskabsteoretiske traditioner bliver 

der til tider argumenteret for, at modsætningerne mellem en kvalitativ og en kvantitativ 

tilgang er så uovervindelige, at disse ikke lader sig forene (Guba et al. 1994:105; Smith 1983; 

Smith et al. 1986). Andre, derimod, argumenterer for, at begge metodologier har styrker og 

svagheder, som ved en kombination - en såkaldt mixed methods-tilgang - kan opveje 

hinanden i et dialektisk samspil og derved give et mere helstøbt billede af et givet fænomen 

(Johnson et al. 2007; Denzin 2005). I det følgende vil jeg ganske kort argumentere for 

sidstnævnte standpunkt, nemlig at en mixed methods-tilgang kan bidrage til, på den ene side, 

at fremhæve de styrker hver tilgang har, og, på den anden side, nedtone de svagheder, der 

kan være knyttet til begge tilgange. 
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6.1 Mixed methods 

Mixed methods defineres som mindst to metoder - en kvalitativ og en kvantitativ - der 

kombineres inden for den samme undersøgelse (Hashemi et al. 2013:829). På den måde 

kombinerer tilgangen både: 

“nomothetic and ideographic approaches in an attempt to serve the dual purposes of 

generalization and in-depth understanding - to gain an overview of social regularities 

form a larger sample while understanding the other through detailed study of a smaller 

sample” (Bazeley 2009:203).  

Det drejer sig i en mixed methods-tilgang altså om en integration af begge tilgange, således 

at regulariteter bliver synlige, samtidig med at det bliver muligt at forstå mekanismerne bag 

disse regulariteter (ibid).32 Ved brugen af mixed methods bliver det dermed muligt både at få 

et overordnet indblik i de sociale regulariteter, der gør sig gældende inden for det 

mindretalspædagogiske felt – dette sker gennem en kvantitativ tilgang til empirien, og at få 

et dybdegående indblik i den mindretalspædagogiske praksis gennem en kvalitativ tilgang. 

På den måde bidrager mixed methods-tilgangen til at belyse undersøgelsesfænomenet ud fra 

forskellige perspektiver. Ved en integration af de forskellige metoder i ét 

undersøgelsesdesign bliver det muligt at opnå viden og resultater, der ved en undersøgelse, 

der udelukkende er baseret på enten kvalitative eller kvantitative metoder, ikke er mulige. 

Formålet med at anvende et mixed methods-design har dermed været at skabe et nuanceret, 

detaljeret og mangefacetteret billede af den mindretalspædagogiske praksis - dens kontekst 

og dens konkrete udformning. Hertil er informationer fra en lang række forskellige datakilder 

blevet inddraget. 

                                                 
32 En pragmatisk ontologi rangordner i denne sammenhæng ikke mellem en kvalitativ og en kvantitativ 

metodologi, men giver netop mulighed for at kombinere begge ansatser, idet det her er den eller de metoder, 

der bidrager til størst mulig evidens, der har forrang (Jang et al. 2008:222). 
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6.1.1 Oversigt over anvendte metoder 

I undersøgelsen af den mindretalspædagogiske praksis har jeg inddraget en lang række 

forskellige kvalitative og kvantitative datakilder. Nedenstående figur viser en oversigt over 

de forskellige datakilder, der er blevet anvendt, og de aktiviteter, der har været knyttet til 

disse samt den periode, i hvilken empiriindsamlingen er foregået. 

 

Figur 4: Data-arkiv 

Datakilde Aktivitet Periode 

Dokumentanalyse Ad-hoc-analyse af centrale dokumenter fra 

skoleforeningerne. Målet hermed var at fremanalysere 

de normer, værdier og diskurser, der gør sig gældende i 

feltet. 

2012-

13 

Ekspertinterviews Tre semi-strukturerede interviews med eksperter inden 

for feltet. 

2013 

Fokusgruppe-

interview 

Ét fokusgruppeinterview med fire praktikere.  2013 

Workshops To workshops med repræsentanter fra begge 

skoleforeninger (lærere og konsulenter) med 

udgangspunkt i opstillingen af en kausalitetsmodel i 

forhold til de forskellige indsatser, der er blevet 

gennemført i skoleforeningernes regi.  

2013 

Spørgeskema-

undersøgelse 

Spørgeskemaundersøgelse blandt alle lærere, ansat ved 

de danske og tyske mindretalsskoler i Nord- og 

Sydslesvig. 

2015-

16 

Stimulated recall 

interviews (SRI) 

Fire observationer af undervisningssituationer samt 

efterfølgende interviews med lærerne.  

2015-

16 

 

Dokumentanalysen, ekspertinterviewene, fokusgruppen, workshops’ene og 

spørgeskemaundersøgelsen har haft den primære opgave at bidrage med informationer om 
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den mindretalspædagogiske praksis’ institutionelle, normative og didaktiske kontekst. De 

fire stimulated recall interviews, derimod, har haft til formål at give et konkret og specifikt 

indblik i udformningen af den mindretalspædagogiske praksis.  

I det følgende vil jeg beskrive de enkelte metoder nærmere – deres styrker og svagheder – 

og dermed vise, hvorfor det har været relevant at inddrage disse i undersøgelsen. 

 

6.2 Dokumentstudie 

Som første led i empiriindsamlingen startede jeg med at læse og studere en række offentlige 

dokumenter, som skoleforeningerne havde gjort tilgængelige. Målet hermed var i første 

omgang at få et overblik over og indblik i feltet. Dermed knytter denne metode an til den 

første fase i Scollon og Scollons neksusanalyse: engagementsfasen.  

 

Dokumentstudiet er normalt en metode, der indgår i en lang række undersøgelser uden at 

blive benævnt specifikt (Lynggaard 2010:137). Jeg har derimod valgt at eksplicitere den 

måde, jeg har brugt metoden på, fordi jeg gennem dokumentstudiet har opnået en særlig 

viden om den institutionelle, normative og didaktiske kontekst, som mindretallenes lærere 

agerer under.  

 

Skoleforeningernes dokumenter og deres indhold har bidraget med helt konkrete, faktuelle 

informationer om mindretalspædagogikkens kontekst. I den forbindelse har jeg lagt vægt på 

at dokumentere og analysere nogle af de forandringer af normer og værdier, 

skoleforeningerne har gennemløbet i løbet af de seneste årtier. Dokumentstudiet er netop 

velegnet til en analyse af, hvordan forskellige begreber bruges, og hvordan forandringen af 

disse begrebers betydninger tager sig ud. Her skelnes der mellem en synkron analyse af 

begreber, hvor fokus er rettet mod et begrebs relation til andre begreber, og en diakron 

analyse af begreber, som tager udgangspunkt i, hvornår en bestemt betydning af begrebet er 

dominerende, og hvornår begrebet mister sin betydning (Duedahl et al. 2010:92). Det er 

sidstnævnte diakrone analyse af begreber, der har været relevant i analysen af de normative 
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forandringer, der er foregået i mindretallene. Ved at vise, hvordan forskellige centrale 

begrebers betydning har forandret sig, relaterer den diakrone analyse til et væsentligt aspekt 

i neksusanalysen, nemlig konceptualiseringen af relevante diskurser gennem et længere 

forløb af tid og gennem forskellige cyklusser af forandring og transformation (Scollon et al. 

2004:181). 

Afhængigt af dokumenternes tilgængelighed og tidspunktet for deres produktion kan der, 

ifølge Lynggaard, skelnes mellem primære, sekundære og tertiære dokumenter (2010:138).  

Begrebet primære dokumenter defineres i denne sammenhæng som “et dokument, cirkuleret 

blandt et afgrænset sæt af aktører på et tidspunkt i umiddelbar nærhed af den begivenhed 

eller situationen, dokumentet refererer til” (ibid.). Disse dokumenter er altså kendetegnede 

ved at være relateret til et begrænset antal af personer, der har kendskab hertil, hvilket oftest 

også vil betyde, at der vil være begrænset adgang til primære dokumenter pga. deres 

fortrolige karakter. Sekundære dokumenter, derimod, er grundlæggende offentligt 

tilgængelige, men ikke beregnet til offentlig brug. Tidsmæssigt er sekundære dokumenter 

karakteriserede ved at være produceret tæt på den begivenhed, som de refererer til. Dette står 

i modsætning til tertiære dokumenter, som er udarbejdet med lang afstand til den centrale 

hændelse, og som decideret er beregnet til offentligheden.   

 

Nedenstående ses en oversigt over de forskellige dokumenter, der indgår i dokumentstudiet. 

Dokumenterne er inddelt i dokumenter, offentliggjort fra henholdsvis DSSV’s og Dansk 

Skoleforening for Sydslesvig e.V’s regi. 
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Figur 5: Dokumenter DSSV 

 

Dokument Publicering Inddeling Målgruppe Kort resumé 

Hjemmeside Aktualiseret tertiær Alle Praktiske informationer om 

DSSV – antal børnehaver og 

skoler samt offentlige 

dokumenter. 

Richtlinien 

für die 

Aufnahme von 

Kindern in den 

15 Schulen des 

DSSV 

2002 sekundær Medarbejdere Målsætninger og kriterier for 

optagelsen af elever i de 

nordslesvigske mindretalsskoler. 

Stundentafel 2014 sekundær Medarbejdere 

og forældre 

Timefordelingen af de enkelte 

fag fra 0.-10. klassetrin. 

Informationen 

zur Arbeit des 

Deutschen Schul- 

und 

Sprachvereins für 

Nordschleswig 

(DSSV) 

2002 sekundær Medarbejdere 

og forældre 

Grundlæggende informationer 

om DSSV’s værdier og opdrag. 

Sprachförderung- 

ein Ratgeber für 

Eltern 

zweisprachig 

aufwachsender 

Kinder 

2011 sekundær Forældre Rådgiver med informationer om 

tosprogethed, og hvordan 

forældrene kan understøtte deres 

børn i at blive tosprogede. 

Sprachförderung 

in den 

Institutionen des 

Deutschen Schul- 

und 

Sprachvereins für 

Nordschleswig 

2004 sekundær Medarbejdere Rådgiver med informationer om 

tosprogethed, og hvordan ansatte 

i DSSV kan understøtte børn og 

elever i at blive tosprogede. 
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Figur 6: Dokumenter Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. 

 
Dokument Publicering Inddeling  Målgruppe Kort resumé 

Sprog og læsning 

forældrefoldere 1.-4. 

klasse (1). 

2001 sekundær Forældre Lille folder med kort rådgivning 

og informationer om 

tosprogethed, og hvordan 

forældrene kan understøtte deres 

børn i at blive tosprogede. 

Sprog og læsning 

forældrefoldere 1.-4. 

klasse (2). 

2015 sekundær Forældre Aktualiseret rådgiver med 

informationer om tosprogethed, 

og hvordan forældrene kan 

understøtte deres børn i at blive 

tosprogede. 

Idékatalog 1. og 2. 

Klasse 

2003 sekundær Medarbejdere Inspirationsmateriale til 1. og 2. 

klasses lærere. 

Mål for sprog og 

læsning for 

børnehaven, 

grundskolen og F5 

og F6 

2009 sekundær Medarbejdere Eksplicitering af mål for sprog og 

læsning fra børnehaven til 6. 

klasse. 

Informationsbrochure 2013 sekundær Forældre Grundlæggende informationer om 

Dansk Skoleforening for 

Sydslesvig e.V’s værdier og 

opdrag og de forventninger, der 

stilles til forældre, der ønsker 

medlemskab i skoleforeningen. 

Hjemmeside  Aktualiseret tertiær Alle Praktiske informationer om Dansk 

Skoleforening for Sydslesvig e.V. 

– antal børnehaver og skoler samt 

offentlige dokumenter. 

 

Som ovenstående figurer tydeliggør, har jeg hovedsageligt anvendt sekundære dokumenter. 

Det har været dokumenter, der har været tilgængelige på skoleforeningernes hjemmesider, 

og som derfor har en offentlig karakter. Idet jeg har anvendt forskellige former for 

dokumenter, har det været muligt at belyse den mindretalspædagogiske praksis ud fra 

forskellige perspektiver og vinkler, hvilket har bidraget til at give et nuanceret og helstøbt 

billede af fænomenet. I min udvælgelse af dokumenter har jeg ikke anvendt nogen form for 
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systematik, men snarere taget udgangspunkt i en eklektisk udvælgelse af kildemateriale. 

Dette har givet mig en bred forståelse af den kontekst og de normer, der er betydningsfulde 

for den mindretalspædagogiske praksis. 

Formålet med dokumentstudiet har, som beskrevet ovenfor, være todelt. For det første har 

det været hensigten at udlede mere faktuelle informationer om skoleforeningerne, deres 

værdier, normer og hvordan disse er relateret til den helt konkrete mindretalspædagogiske 

praksis. For det andet har jeg ønsket at vise den forandring, som skoleforeningernes 

målsætninger, og dermed implicit også deres værdier og normer, har undergået. I forbindelse 

med det sidste punkt har det været vigtigt for mig at vise, at denne forandring må og skal ses 

i relation til mere overordnede samfundsmæssige forandringer, og mere specifikt i forhold til 

en række diskursive ændringer i måden at betragte sprog, nationalt tilhørsforhold og identitet 

på.  

 

6.3 Ekspertinterviews 

Med udgangspunkt i den viden, som gennemlæsningen af nogle af de ovenfor nævnte 

dokumenter frembragte, gennemførte jeg tre interviews33 med personer med særlig viden om 

begge mindretallenes og særligt skoleforeningernes arbejde, historie, udvikling og 

udfordringer. Disse interviews blev tilrettelagt som kvalitative ekspertinterviews og havde 

det overordnede formål at få adgang til disse eksperters særlige viden om de kontekstuelle 

faktorer, der rammesætter den mindretalspædagogiske praksis. Ekspertinterviewene knytter 

dermed ligeledes an til engagementsfasen. 

 

At interviewe eksperter har den fordel af det herigennem bliver muligt at få adgang til den 

særlige viden, som de sidder inde med. En sådan viden kan både være teknisk, dvs. af mere 

fagspecifik karakter, den kan være processuel, dvs. fokuseret på handlingsforløb, eller den 

kan være af mere tolkningsmæssig karakter, hvor der lægges vægt på eksperternes subjektive 

tolkning af et givet fænomen (Bogner et al. 2001:487). Væsentligt er dog, at det er en viden, 

                                                 
33 Lydfiler til ekspertinterviews, fokusgruppeinterviewet samt de interviews, der er blevet gennemført i 

forlængelse af videoobservationerne, forefindes på den medfølgende usb-nøgle. 



 

97 

 

som har med ekspertens professionelle virke at gøre, og som derfor også altid er praksis- og 

handlingsorienteret (Bogner et al. 2001:486). Ekspertviden er derfor synonymt med praksis- 

og handlingsviden (ibid.). I udvælgelsen af de eksperter, jeg har talt med, har det i denne 

sammenhæng været vigtigt for mig, at den viden, der blev tilgængelig gennem 

ekspertinterviewene, skulle have en social relevans for feltet - altså for den 

mindretalspædagogiske praksis. Ekspertviden er nemlig ikke interessant, fordi den, som man 

måske kunne foranlediges til at tro, forekommer i en særlig reflekteret eller systematiseret 

udgave, men derimod fordi det er en form for viden og erfaring, som har direkte indflydelse 

på, hvordan der handles i feltet: 

“Das Wissen des Experten, seine Handlungsorientierungen, Relevanzen usw. weisen 

zudem - und das ist entscheidend - die Chance auf, in der Praxis in einem bestimmten 

organisationalen Funktionskontext hegemonial zu werden, das heißt, der Experte 

besitzt die Möglichkeit zur (zumindest partiellen) Durchsetzung seiner 

Orientierungen” (Bogner et al. 2001:486). 

Dette betyder også, at ekspertviden altid til en vis grad er politisk og hegemoniel, hvorved 

den virker strukturerende på andres handlinger. Det er altså gennem sin virkemåde, at 

ekspertviden bliver socialt relevant og ikke gennem sin form eller sin eksklusivitet (ibid.).   

 

Ud over at ekspertinterviewene har bidraget med en særlig og socialt relevant viden om 

rammefaktorerne for den mindretalspædagogiske praksis, har de også bidraget til et mere 

nuanceret og komplekst billede heraf. Ved at inddrage eksperternes særlige autoritative 

perspektiv har det været muligt at komplettere det billede af den mindretalspædagogiske 

praksis, som gennem dokumentanalysen og de andre datakilder er fremkommet.  

 

6.3.1 Udvælgelse af eksperter 

Udvælgelsen af informanter til ekspertinterviews beror på et relativt lille antal af personer. 

Samtidig er det disse eksperters viden og indsigt i feltet, der er det centrale. Derfor giver det 

i forbindelse med denne form for interviews ikke mening at tale om repræsentativitet. Jeg har 
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i stedet valgt at fokusere på, at de eksperter, der blev interviewet, var i besiddelse af en særlig 

viden, grundet deres positioner i skoleforeningerne. Som ved ethvert andet interview er der 

også i ekspertinterviewet indlejret magtrelationer i interviewsituationen. Dette gælder måske 

endda i særlig grad for ekspertinterviews, hvor de, der interviewes, qua deres viden og indsigt 

i feltet er i besiddelse af en hegemoniel viden. Denne uligevægt i viden har i de konkrete 

interviewsituationer dog ikke haft nogen betydning. Tværtimod har interviewene været 

kendetegnede ved tillid og åbenhed, og jeg har ikke følt, at der er blevet tilbageholdt vigtige 

informationer. 

 

6.3.2 Den praktiske gennemførelse 

Interviewene blev gennemført som en blanding af eksplorative og systematiserede 

ekspertinterviews.34 Eksplorative ekspertinterviews har til formål at give forskeren mulighed 

for at få et over- og indblik i feltet og at skærpe bevidstheden om de problemstillinger, der er 

på spil i feltet (Bogner et al. 2001:479). I systematiserede ekspertinterviews er det derimod 

eksperternes praksis- og erfaringsviden, der står centralt (Bogner et al. 2001:480). Her er den 

interviewedes refleksive omgang med egen viden det væsentlige (ibid.).35 For mig har det 

været vigtigt, at ekspertinterviewene både kunne bidrage med at skabe et overblik over de 

relevante og centrale praksisneksusser og den organisatoriske og institutionelle kontekst, som 

disse udspiller sig i, og at de samtidig kunne give indblik i, hvilke udfordringer og erfaringer 

der er knyttet til disse praksisser. 

 

6.4 Workshops 

Som beskrevet i indledningen var det oprindelige formål med denne afhandling en vurdering 

af en række forskellige tiltag, som skoleforeningerne i løbet af de seneste 10-15 år har 

igangsat. Det overordnede formål med disse tiltag har været at styrke elevernes sprog- og 

læsekompetencer. Det oprindelige undersøgelsesspørgsmål lød i den forbindelse: Hvilken 

                                                 
34 For interviewguides til ekspertinterviewene se appendiks 11 og 12. 
35 Kvalitative ekspertinterviews, gennemført som systematiserede interviews, kan og må ses som en særlig 

form for kvalitative interviews, idet det deler en lang række karakteristika hermed, fx et fokus på (nuancerede 

og modsigelsesfulde) italesættelser og erfaringer. 
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betydning har tiltagene haft på børnehave- og skolelederes organisering og tilrettelæggelse 

af institutionernes pædagogiske og didaktiske arbejde? For at efterrationalisere de 

målsætninger, tanker og rationaler, der lå bag implementeringen af disse tiltag, blev der 

afholdt to workshops – én med centrale repræsentanter fra det danske mindretal og én med 

centrale repræsentanter fra det tyske mindretal. Det var primært i forbindelse med disse 

workshops, at jeg blev opmærksom på, at den oprindelige problemstilling, som jeg ønskede 

at tage udgangspunkt i, var forældet. Det viste sig nemlig i løbet af workshops’ene, at der 

allerede var blevet igangsat nye initiativer, som skulle afløse de gamle tiltag og at det mest 

grundlæggende og relevante spørgsmål var, hvad der egentlig karakteriserer 

mindretalspædagogikken, dens udformninger og udfordringer.  

 

Selvom det primære formål med workshops’ene var at bidrage med informationer og viden 

om de rationaler, der lå bag tiltagene – et formål, der ikke umiddelbart har relevans for 

nærværende undersøgelse, og selvom nogle af de spørgsmål, der blev adresseret i forbindelse 

med workshops’ene viste sig at være blevet overhalet af tiden, har en del af den viden, der er 

blevet tilgængelig gennem workshops’ene, bidraget til en mere implicit belysning af 

mindretalspædagogikken. Også workshops’ene har derfor spillet en særlig rolle i forbindelse 

med engagementsfasen og har dermed bidraget til sonderingen af relevante praksisneksusser 

i feltet.36 

 

6.5 Fokusgruppeinterview 

Parallelt med de workshops, jeg afholdt, gennemførte jeg et fokusgruppeinterview med fire 

praktikere. Formålet hermed var at få et indblik i de normer og værdier, der gør sig gældende 

i feltet ud fra praktikernes perspektiv. Også fokusgruppen knytter dermed an til 

engagementsfasen. 

 

                                                 
36 For en mere detaljeret gennemgang af de metodologiske tanker bag afholdelsen af workshops’ene og deres 

forløb og en oversigt over de indsatsteorier, som blev opstillet i forbindelse hermed, se appendiks 1. 
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Fokusgruppeinterviewet er en særlig form for samfundsvidenskabelig metode, der 

kombinerer karakteristika fra det klassiske kvalitative interview med muligheden for 

observation af sociale interaktioner (Demant 2006:131). Fokusgruppeinterviewet er en 

organiseret og struktureret diskussion af et på forhånd givet emne med en udvalgt gruppe af 

personer. Omdrejningspunktet er at opnå viden om deltagernes synspunkter og oplevelser – 

her trækker metoden på det kvalitative interviews målsætninger - og samtidig iagttage 

gruppedynamikken og måden, hvorpå emnet diskuteres – her spiller etnografiske metoder 

ind. Fokusgrupper er derfor også altid kendetegnede ved social performativitet (Halkier 

2010:122). 

 

En af forskellene mellem det kvalitative interview/etnografiske observationsstudier og 

fokusgruppeinterviews ligger dog primært i, at forskeren i forbindelse med 

fokusgruppeinterviews indtager en aktiv rolle som moderator og dermed bliver 

medkonstruktør af det, der siges og gøres i gruppen (Demant 2006:131). Desuden er det ikke 

den enkelte deltagers livsverden og fortællinger herfra, der står i centrum, hvilket er 

karakteristisk for det kvalitative interview. Det er heller ikke den direkte adgang til sociale 

handlinger, der er omdrejningspunktet, sådan som det ofte er tilfældet i forbindelse med 

deltagerobservation og etnografiske studier. Gør man brug af fokusgrupper, er det derimod 

gruppens normative forhandlinger (Halkier 2010:123), der bliver det centrale. Samtidig er 

fokus rettet mod partikulariteten i de perspektiver, som deltagerne giver udtryk for, eller en 

eventuel konsensus om emnet, hvis dette skulle være tilfældet. Fokusgruppedata har derfor 

potentiale for at give et bredt og nuanceret billede af de gruppedynamikker og de normer og 

værdier, der er kendetegnende for feltet.  

 

Epistemologisk trækker metoden på konstruktivistiske forståelser af meningsdannelse. Jeg 

vil i denne sammenhæng argumentere for, at fokusgruppeinterviewet ligeledes kan betragtes 

ud fra en pragmatisk tilgang, idet den sociale interaktion, der foregår i interviewet, kan 

anskues som en særlig form for social praksis, i hvilken der foregår forhandlinger og 

diskussioner om de normer og værdier, der er centrale for gruppen. 
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6.5.1 Udvælgelse af deltagere 

Da det på tidspunktet for fokusgruppens afholdelse stadig var uklart for mig, hvilke aspekter 

der var de mest centrale i forbindelse med en undersøgelse af mindretalspædagogikken, 

valgte jeg at sammensætte fokusgruppen således, at både pædagoger og lærere skulle være 

repræsenteret. Ud fra dette grundlæggende kriterium blev fokusgruppen gennemført med 

henholdsvis to lærere og to pædagoger fra Sydslesvig. Det særlige ved fokusgruppen var, at 

jeg kendte deltagerne i forvejen fra min skoletid i Sydslesvig og de kendte hinanden. Dette 

gjorde rekrutteringen forholdsvis uproblematisk og skabte rammerne for en mere uformel 

samtale om det at være praktiker i det danske mindretal. At sammensætte en fokusgruppe 

med deltagere, der kender i hinanden i forvejen, kan bidrage til en særlig viden om de 

dynamikker, der foregår i denne gruppe, og den måde forskellige holdninger i gruppen opstår 

på (Barbour 2007:67). Jeg valgte i den forbindelse at sammensætte gruppen ud fra en 

antagelse om, at deltagere, der kender hinanden, har mulighed for at relatere til fælles 

erfaringer og oplevelser, hvilket kan give rum til berigende diskussioner. 

 

6.5.2 Den praktiske gennemførelse 

Fokusgruppeinterviewet blev gennemført med udgangspunkt i en semi-struktureret 

interviewguide,37 hvor spørgsmålsrækkefølgen ikke blev fulgt dogmatisk. I den forbindelse 

har jeg i flere tilfælde oversprunget spørgsmål, som allerede var blevet besvaret og i stedet 

forsøgt at frembringe mere detaljerede og dyberegående svar fra deltagerne på andre 

områder. På den måde har jeg kunnet følge de spor, der blev lagt ud af deltagerne og derved 

optaget nye perspektiver og muligheder, der har bidraget til besvarelse af 

forskningsspørgsmålene. I løbet af diskussionen opstod der derfor også hurtigt en åben og 

livlig diskussion om de emner, jeg spurgte nærmere ind til. Her mener jeg, at netop 

deltagernes kendskab til hinanden og til mig har bidraget til at skabe nogle trygge rammer 

for diskussionen. Samtidig blev det dog hurtigt klart, at deltagerne var relativt homogene i 

forhold til deres holdninger, således at der var konsensus om størstedelen af de emner, der 

blev berørt i løbet af diskussionen. En sådan konsensus kan være en udfordring, fordi den 

                                                 
37 For interviewguide til fokusgruppeinterviewet, se appendiks 5. 
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kan være udtryk for, at der er nogle i gruppen, der dominerer i forhold til, hvilke holdninger 

der er acceptable at tilkendegive i diskussionen. Jeg oplevede det dog snarere sådan, at denne 

konsensus var udtryk for nogle mere overordnede synspunkter om, hvilke udfordringer man 

møder som pædagog og lærer i mindretallene. Alligevel kan de holdninger, der er kommet 

til udtryk i forbindelse med fokusgruppediskussionen, ikke generaliseres til hele gruppen af 

praktikere i mindretallene. Når der i analysen bliver henvist til udfordringer og holdninger, 

som fokusgruppedeltagerne har peget på, er disse udfordringer og holdninger derfor ikke 

repræsentative som sådan, men afdækker i stedet aspekter ved det at arbejde pædagogisk i 

mindretallene, sådan som netop denne gruppe af praktikere oplever disse. 

 

6.6 Spørgeskemaundersøgelse 

Med udgangspunkt i de informationer jeg gennem ekspertinterviewene, workshops’ene og 

fokusgruppeinterviewene havde indsamlet, udarbejdede jeg et spørgeskema, der var målrettet 

lærerne i både Nord- og Sydslesvig. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen var at opnå 

indsigt i de mere generelle karakteristika ved mindretalspædagogikken, de 

mindretalspædagogiske institutioner og mindretallenes lærere. Også 

spørgeskemaundersøgelsen har dermed bidraget til en sondering af feltet, og også denne 

knytter dermed an til engagementsfasen. Spørgeskemaundersøgelsen repræsenterer, i 

modsætning til de foregående kvalitative metodologier, undersøgelsesdesignets kvantitative 

del. 

 

Kendetegnende for den kvantitative metodologi er, at denne overordnet beskæftiger sig med 

afdækningen af årsagssammenhænge og lovmæssigheder, dvs. søger at afdække 

repræsentative forklaringer (Boolsen 2008:37-38). I modsætning til de kvalitativt orienterede 

metodologier er generaliserbarheden og gentageligheden af det undersøgte her i fokus, og 

det er det normale frem for det specifikke, der lægges vægt på. Ved at indsamle svar fra et 
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relativt stort antal mennesker bliver det muligt at få et overordnet billede af et givet fænomen 

og dets udbredelse.38 

 

6.6.1 Den praktiske gennemførelse 

Data blev indsamlet blandt alle lærere på mindretalsskoler i både Nord- og Sydslesvig. Både 

folkeskolelærere og gymnasielærere blev bedt om at deltage i undersøgelsen. Der har således 

været tale om en totalundersøgelse, dvs. at hele populationen af mindretalslærere i både 

Nord- og Sydslesvig er blevet inviteret til at svare på spørgeskemaet. 

 

Spørgeskemaet indeholdt en lang række spørgsmål, som beskæftigede sig med emner som 

mindretalslærernes selvopfattelse, deres holdninger til arbejdet som mindretalslærer, 

karakteristika ved deres arbejde mm. Spørgeskemaerne blev distribueret i en dansk version 

til de sydslesvigske lærere og en tysk version til de nordslesvigske lærere.39 

 

Spørgeskemaerne blev pilottestet af en række forskellige personer for at sikre kvalitet og 

relevans i de spørgsmål, der blev stillet. Både i det danske og i det tyske mindretal blev 

skoleforeningernes ledelse ligeledes bedt om at kvalificere spørgeskemaundersøgelsen. I det 

danske mindretal måtte skemaet af juridiske hensyn gennem forskellige instanser.40 Efter at 

skemaerne således var blevet kvalitetssikret, blev der sendt en e-mail ud til alle skoleledere i 

Nord- og Sydslesvig med en vedhæftet invitation41 til deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen 

og et link til selve undersøgelsen. Skolederne blev bedt om at distribuere denne invitation 

videre til deres ansatte lærere. Denne distributionsform blev valgt efter aftale med de to 

skoleforeninger, da vi i fællesskab havde en idé om, at lederne i højere grad ville være i stand 

                                                 
38 Den kvantitative metodologi er dermed knyttet til en deduktiv logik, dvs. at der i forskningsprocessen og 

designet af undersøgelsen tages udgangspunkt i generelle antagelser, som formodes at være sande. Ud fra disse 

antagelser udledes hypoteser, som efterfølgende testes ved hjælp af test og/ eller eksperimenter (Wheeldon 

2012:7). Epistemologisk trækker kvantitative studier på en positivistisk tradition, hvor forskeren er i stand til 

objektivt at undersøge fænomener og, mere generelt, verden. 
39 For tabelrapporter for begge spørgeskemaundersøgelser, se appendiks 6 og 7. 
40 Det er i den forbindelse nævneværdigt, at det ikke var nødvendigt at ændre noget i skemaet, men at det blev 

godkendt, sådan som jeg havde udarbejdet det. 
41 Invitationerne kan ses i appendiks 2 og 3.   
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til at motivere deres ansatte til at deltage i undersøgelsen. Dette viste sig dog at være en 

fejlslutning, hvilket den lave svarprocent giver udtryk for.  

 

6.6.2 Svarprocent 

Ud af sammenlagt ca. 655 lærere, der arbejder på mindretalsskoler i Nord- og Sydslesvig, 

har 351 svaret på spørgeskemaet. Dette giver en samlet svarprocent på 53,5 %. Svarprocenten 

fordeler sig som følger: 53 % af de sydslesvigske lærere (n=266 ud af 501) har svaret, mens 

dette er tilfældet for 55 % i Nordslesvig (n=85 ud af 153). Inkluderet i disse tal er ca. 54 % 

(n=46 af i alt 85) af de sydslesvigske gymnasielærere og ca. 65 % af de nordslesvigske 

gymnasielærere (n=13 af i alt 20). 

 

En så lav svarprocent medfører, at det er vanskeligt at konkludere ud fra de resultater, 

spørgeskemaundersøgelsen viser. Det høje frafald kan efter min mening skyldes flere 

forskellige faktorer, herunder primært distributionsformen samt en generelt manglende 

motivation for deltagelse. Det kan heller ikke udelukkes, at der har været skoleledere, der 

pga. manglende tid har forsømt at videresende skemaet. Samtidig har der været lærere, der 

har tilkendegivet, at en væsentlig forklaringsfaktor ligger i lærernes frygt for at blive 

kontrolleret. Dette underbygges af en af de nordslesvigske lærere, der i et kommentarfelt i 

spørgeskemaundersøgelsen skriver følgende:  

“Ich ärgere mich darüber, dass keinerlei Versuch der Anonymisierung unternommen 

wurde! Schon nach 1-2 Fragen (nicht erst nach 5) ist jede/r identifizierbar” 

(Spørgeskemaundersøgelse Nordslesvig) 

Jeg har valgt alligevel at inddrage spørgeskemaundersøgelsens resultater i analysen af den 

mindretalspædagogiske praksis, da en totalundersøgelse, selvom denne har en lav 

svarprocent, kan sige noget om populationen. Frafaldets betydning ved totalundersøgelser 

adskiller sig nemlig fra “almindelige” stikprøver. I dette konkrete tilfælde kan det illustreres 

ved, at undersøgelsens resultater netop siger noget om, hvad præcis 53,5 % af de nord- og 

sydslesvigske mindretalslæreres holdninger til de i spørgeskemaundersøgelsen stillede 
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spørgsmål er. Alligevel risikerer spørgeskemaundersøgelsens resultater at være ikke-

repræsentative. Dette er tilfældet, hvis de, der har svaret på undersøgelsen, ikke repræsenterer 

hele populationen, men fx bestemte grupper inden for populationen. Jeg har derfor valgt at 

foretage en bortfaldsanalyse på væsentlige variabler for at afgøre, hvorvidt 

repræsentativiteten i denne kvantitative del af undersøgelsen er truet.42 Den viser bl.a., at de 

mandlige sydslesvigske lærere er overrepræsenterede i undersøgelsen i forhold til 

stikprøvegrundlaget. Da køn dog ikke er en variabel, der umiddelbart må formodes at have 

betydning for det samlede resultat af undersøgelsen, medtages spørgeskemaernes resultater 

alligevel i analysens første del. 

 

De indsamlede data er blevet analyseret gennem en deskriptiv statistik, der beskriver og 

resumerer de indsamlede data (Boolsen 2008:117). Der er altså ikke foretaget avancerede 

statistiske analyser. Da spørgeskemaundersøgelsens formål har været at give et overordnet 

indblik i mindretalspædagogikkens karakteristika og det mindretalspædagogiske arbejde, 

som lærerne i mindretallene udfører, har denne beskrivende form for statistik været 

tilstrækkelig.  

 

6.7 Stimulated recall interviews 

Det centrale datamateriale i relation til undersøgelsen af de konkrete praksisneksusser – 

navigationsfasen – har været observationen af undervisningspraksis i mindretallene. 

Observationerne er blevet indsamlet som stimulated recall interviews (SRI). 

 

SRI tager udgangspunkt i en audio- eller videooptagelse, hvor informanten observeres i en 

given handling. Denne videooptagelse bliver efterfølgende afspillet for informanten, og der 

bliver samtidig foretaget et interview, hvor der konkret og direkte kan spørges ind til aspekter 

ved det optagede, som intervieweren ønsker at vide mere om. Videooptagelsen anvendes 

altså som stimulus for det efterfølgende interview.43 Det centrale ved SRI er, at det gennem 

                                                 
42 Bortfaldsanalysen kan findes i appendiks 8. 
43 Inden for action research i en psykologisk tradition har man tidligere gjort brug af en metode, der minder om 

SRI. Her har man anvendt “self confronting interviews”, hvor informanter har fået vist en meget kort sekvens 
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denne metode bliver muligt at spørge mere indgående til de motiver og strategier, der ligger 

til grund for bestemte handlinger og praksisser. På den måde har det gennem SRI været 

muligt, udover selve praksis, også at indfange habituelle aspekter ved praksis. Ved at tage 

udgangspunkt i konkrete handlinger er det den konkrete praksis, der står centralt, frem for 

”blot” en italesættelse af denne praksis. Omdrejningspunktet er informanternes fortællinger 

om, hvad de konkret gjorde, frem for hvad de ville have gjort, eller hvad de tror, de gør 

(Dempsey 2010:350). Det er altså det værende, man tager udgangspunkt i, frem for det 

mulige. Det er dette skel mellem det, der er, og det, der bør være, som er det klassiske 

forskningsinterviews akilleshæl. I det klassiske samfundsvidenskabelige interview bliver 

informanter retrospektivt bedt om at give eksempler på situationer, som er relevante i forhold 

til en bestemt problemstilling. Denne fremgangsmåde indebærer den fare, at de fortællinger, 

som frembringes i interviewet, henviser til særlige eller specielle situationer. Dette hænger 

sammen med, at mennesket tenderer til at fremhæve og lægge vægt på det særlige frem for 

det ordinære. I det klassiske forskningsinterview er der dermed en risiko for, at det er den 

enkelte informants partikulære selektion af eksempler, som bliver omdrejningspunktet. 

“But SRI further enhances the quality of ethnographic interviewing by providing a 

sort of memory prosthesis, a crutch that can bring an informant beyond a recitation of 

traditional “best practices” or socially valorized morals or values about how one ought 

to act in given situations” (Dempsey 2010:350-351). 

Samtidig bidrager SRI gennem det efterfølgende interview til at skabe en refleksivitet hos 

den interviewede om egen praksis. På den måde kan det siges, at den interviewede inden for 

SRI konfronteres med sin egen habitus og tvinges til at forholde sig refleksivt hertil. Denne 

efterrationalisering foregår på det sketes vilkår. Gennem SRI bliver det muligt at skærpe 

blikket for de forståelser af egne praksisser, som informanterne trækker på, og den mening, 

                                                 
af deres egen handling, som de efterfølgende er blevet interviewet om. Disse sekvenser har ikke varet længere 

end 1 minut (typisk fra 15 sekunder til 1 minut). Formålet har primært været at undersøge, hvorvidt 

informanterne handler bevidst og reflekteret i forskellige situationer (Dempsey 2010:352). I modsætning til 

“self confronting interviews” tager SRI udgangspunkt i længere tidssekvenser, og målet er at komme bag om 

de mere kulturelt forankrede strategier og værdier, der er baggrunden for en given handling, frem for de 

individuelle, kognitive strategier, der ligger bag (ibid.). 
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som de tillægger deres handlinger. På den måde kan SRI bidrage til at give et billede af, 

hvordan betydningssystemer omsættes til praksis, og hvilke emotionelle/individuelle forhold 

der er bestemmende for denne praksis. Et yderligere væsentligt aspekt er, at informanterne 

ved at blive konfronteret med deres ageren i en konkret praksis kan blive opmærksomme på 

elementer ved deres handling, som er kontraproduktive, eller som ikke er i tråd med deres 

egne mål. På den måde kan en “tvungen” refleksion om egen praksis potentielt bidrage til, at 

informanterne ændrer denne. 

 

Der er åbenlyst forskel på, hvordan vi som individer handler og reagerer i forskellige 

situationer, men der er også fælles kulturelle værdier og strategier for, hvorfor vi handler på 

en bestemt måde i en bestemt situation. Dette fælles udgangspunkt udspringer bl.a. af de 

fælles institutionelle rammer, som grupper af mennesker agerer under. Her egner SRI sig til 

at indfange forskellene og lighederne mellem disse værdier og strategier (Dempsey 

2010:251). 

“In applying SRI, sociologists may aim to access the values that drive action, the 

meanings that others’ actions have to informants, and the strategies that informants 

command to respond to the actions of others” (Dempsey 2010:353). 

Ud over at indfange de værdier og strategier som lærerne italesætter i interviewet, bliver det 

gennem videooptagelserne muligt at indfange den interaktionsorden samt de semiotiske og 

åbenlyse diskurser, der kommer til udtryk i den observerede praksis. På den måde kan de tre 

aspekter, der ifølge neksusanalysen konstituerer praksis: habitus, interaktionsorden og 

diskurser, fastholdes ved hjælp af SRI.  

 

6.7.1 Udvælgelse af lærere 

Kontakten til lærere, der ønskede at deltage i SRI blev formidlet gennem konsulenter i 

skoleforeningerne. I den forbindelse var det væsentligste kriterium for mig, at det for det 

danske mindretals vedkommende skulle være dansklærere, der deltog, mens det for det tyske 

mindretals vedkommende skulle være tysklærere. Rationalet bag dette kriterium var, at den 
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praksis, der kendetegner undervisningen i mindretalssproget, i særdeleshed er karakteristisk 

for mindretalspædagogikken, idet netop formidlingen af mindretalssproget står helt centralt 

i mindretallenes institutioner. Efter at den indledende kontakt var blevet formidlet, aftalte jeg 

det nærmere forløb med de interesserede. Desværre var der i det danske mindretal to lærere, 

der med relativt kort varsel ombestemte sig og alligevel ikke var villige til at deltage. Derfor 

indsamlede jeg “kun” informationer fra fire lærere i stedet for, som oprindeligt tænkt, seks. 

Fordi mindretallenes kontekst dog minder en del om hinanden, må det formodes, at mange 

af de udfordringer og positive iagttagelser, jeg har gjort, faktisk gælder for den 

mindretalspædagogiske praksis mere overordnet, dvs. uafhængigt af, om der er tale om lærere 

i det danske eller i det tyske mindretal. 

 

Ud over at det var vigtigt for mig, at det var mindretalssproglærere, der deltog i SRI’erne, 

lagde jeg også vægt på, at det skulle være typiske undervisningssituationer, jeg observerede. 

Jeg bad derfor lærerne om ikke at forberede noget særligt, men blot at følge 

undervisningsplanen. Det kan dog ikke udelukkes, at lærerne, på grund af min tilstedeværelse 

i klasserummet, har justeret deres praksis i forhold til, hvad de troede, der forventedes af dem 

– en udfordring, som under begrebet social desirability er et velkendt fænomen inden for 

human- og samfundsvidenskaberne. Men fordi praksis består af rutiniserede og gentagende 

handlinger, er det højst sandsynligt, at også sådanne rutiniserede og gentagende handlinger 

kan genfindes i den observerede praksis. 

 

6.7.2 Den praktiske gennemførelse 

Helt konkret blev der indsamlet videooptagelser fra fire forskellige læreres undervisning. 

Undervisningssituationerne havde en varighed på 45 til 90 min.44 De efterfølgende interviews 

varede mellem 45 og 60 minutter. Lærerne blev interviewet med udgangspunkt i en 

semistruktureret interviewguide,45 som tog udgangspunkt i nogle overordnede spørgsmål. I 

udarbejdelsen af denne fælles interviewguide var det vigtigt for mig, at spørgsmålene skulle 

give mulighed for at få indblik i de interviewedes habitus, samtidig med at de interviewedes 

                                                 
44  De anonymiserede videooptagelser kan findes på den medfølgende usb-nøgle. 
45 For interviewguide til de efterfølgende interviews, se appendiks 9 og 10. 
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holdninger og oplevelser som mindretalspædagoger skulle udforskes. Denne interviewguide 

blev suppleret med individuelle spørgsmål om den helt konkrete praksis, der var blevet 

observeret forinden. I selve interviewsituationen var jeg åben overfor at lade lærerne tale om 

de aspekter, som de syntes var relevante og særlige ved den observerede praksis. For at få 

verificeret lærernes udsagn og for at få afklaret eventuelle tvivlsspørgsmål direkte, har jeg 

løbende forsøgt at anføre mine fortolkninger af det sagte og derefter lade lærerne be- eller 

afkræfte disse (Kvale 2004:153). Dette har bidraget til at præcisere lærernes holdninger, 

følelser og oplevelser, således at en stor del af den tvivl, der opstod, allerede blev udryddet i 

selve interviewsituationen.  

 

Kriteriet for udvælgelse af de scener fra videoobservationen, som der i interviewet skulle 

tales nærmere om, var at det var situationer, der vakte min forundring. Det var bl.a. 

situationer, hvor både flertals- og mindretalssproget spillede en særlig rolle, eller hvor 

interaktionen mellem lærer og elever var særlig interessant. Lærerne kom også selv ind på 

situationer, som de syntes skulle ekspliciteres og tydeliggøres. Det var oplagt at inddrage 

disse situationer, fordi det her blev muligt at koble en konkret praksis til lærernes vurderinger 

og holdninger hertil. 

 

I selve analysen har det ikke været muligt at inddrage alle relevante scener fra 

videoobservationerne, hvorfor det kun er de mest interessante udsnit og segmenter, der er 

blevet udvalgt og analyseret nærmere.  

 

 

Som beskrevet i dette kapitel har jeg gjort brug af en lang række forskellige metoder til 

undersøgelse af den mindretalspædagogiske praksis. Gennem blandingen af kvalitative og 

kvantitative metoder har det været muligt at undersøge den mindretalspædagogiske praksis 

med udgangspunkt i de dels meget konkrete udsagn og italesættelser, som de enkelte 

praktikere og eksperter har udtrykt i forbindelse med de interviews, workshops og 

fokusgrupper, jeg har afholdt. Og dels at afdække mere repræsentative forklaringer gennem 

den spørgeskemaundersøgelse jeg har gennemført. Mixed methods-designet har i den 
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forbindelse bidraget til både en dybdegående, nuanceret viden om fænomenet og en mere 

generaliserbar, bred og almen viden. Ved at tilvejebringe forskellige perspektiver på samme 

fænomen har de forskellige datakilder og de informationer, som kan udledes af disse, 

suppleret og komplementeret hinanden, således at analysen tegner et relativt fuldstændigt 

billede af den mindretalspædagogiske praksis og dens udformninger.  

 

6.8 Kvalitetskriterier 

I bedømmelsen af hvor lødig en given forskning er, findes der er en række forskellige 

kvalitetskriterier. Tre af de mere gængse drejer sig om generaliserbarhed, reliabilitet og 

validitet. Generaliserbarheden henviser til, hvorvidt en undersøgelses resultater kan 

overføres til andre lignende sociale sammenhænge. Reliabiliteten, derimod, henviser til, 

hvorvidt der er konsistens i forskningen, og hvorvidt de måleinstrumenter, som er blevet 

brugt til indsamling af empirien, er pålidelige. Undersøgelsens validitet fortæller bl.a. noget 

om, hvorvidt undersøgelsen giver svar på de spørgsmål, den ønsker at finde svar på (Boolsen 

2008:21, Kvale 2004:274ff). Endelig kan overholdelsen af etiske retningslinjer betragtes som 

et kriterium, der siger noget om undersøgelsens kvalitet. I det følgende vil jeg derfor kort 

komme ind på undersøgelsens generaliserbarhed, reliabilitet og validitet. Sluttelig vil jeg 

komme ind på, hvordan jeg har forsøgt at overholde nogle af de gængse etiske retningslinjer 

inden for samfundsvidenskaberne. 

 

6.8.1 Generaliserbarhed 

Som nævnt i forbindelse med beskrivelsen af praksisteorien, er selv individuelle praksisser 

altid orienteret omkring noget kollektivt og socialt. Det vil sige, at selv solipsistiske 

handlinger i en eller anden udstrækning henviser til kollektive spilleregler og kollektive 

praksisser. Derfor kan de cases, som bliver beskrevet i analysens anden del, ses som udtryk 

for noget typisk i forhold til mindretalspædagogikken, selvom de umiddelbart “kun” giver 

øjebliksbilleder af, hvad der sker i et bestemt klasseværelse på et bestemt tidspunkt. 

Praksisser er altid indlejret i praksisfællesskaber, og forståelsen af praksis er altid 

intersubjektiv. Den individuelle praksis bliver derfor mere end blot noget individuelt; den 
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bliver udtryk for noget typisk. Hertil kommer, at den viden, der opnås gennem analysen af 

de cases, der er inddraget i afhandlingen, under alle omstændigheder er en del af den viden, 

som indtil videre er blevet akkumuleret om mindretallene. Suppleret med de andre metoder, 

herunder især spørgeskemaundersøgelsen, der bidrager med et bredere billede af 

mindretalspædagogikken, kan studierne af de fire cases i analysens anden del derfor bidrage 

til at vise eksemplets magt. 

 

6.8.2 Reliabilitet 

En undersøgelses reliabilitet betragtes forskelligt, afhængig af, hvorvidt det er kvalitative 

eller kvantitative metoder, der er anvendt. Inden for en kvalitativ tilgang kan det være 

vanskeligt at tale om, hvorvidt de måleinstrumenter, der er blevet brugt til indsamlingen af 

empirien, kan bruges til at foretage de samme, gentagende undersøgelser. Dette hænger 

sammen med den kvalitative metodologis grundlæggende karakteristika, nemlig at det er 

foranderlige, kontekstuelle fænomener, der undersøges ved hjælp af denne. En undersøgelses 

reproducerbarhed er dog baseret på en idé om, at undersøgelsesgenstanden er relativt stabil. 

Når der inden for det kvalitative paradigme tales om reliabilitet, henviser denne derfor ikke 

til en undersøgelses reproducerbarhed, men til, hvorvidt den giver et pålideligt billede af 

undersøgelsesfænomenet. I denne sammenhæng har jeg bl.a. været opmærksom på ikke at 

stille ledende spørgsmål i forbindelse med de interviews, jeg har gennemført, men i stedet 

være åben over for de perspektiver og forståelser, som fremkom gennem interviewene. 

Ledende spørgsmål fra interviewerens side kan påvirke informanten og dermed mindske 

pålideligheden af de svar, der bliver givet (Kvale 2004:194ff).  

 

I mit valg af metode har jeg, som vist i det foregående kapitel, gjort brug af både kvalitative 

og kvantitative metoder. Ud over at begge tilgange supplerer hinanden og derigennem 

frembringer en mere nuanceret viden, øger et sådant mixed methods-design undersøgelsens 

pålidelighed ved at mindske risikoen for sporadiske/enkeltstående fund i datamaterialet 

(Patton 2002:563; Bamberger et al. 2006:207; Denzin 1978:304). På den måde har der ikke 

alene været tale om en triangulering af forskellige metoder, men også om en triangulering af 

forskellige perspektiver, hvilket i sig selv bidrager til at øge resultaternes reliabilitet. 
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6.8.3 Validitet 

Inden for human- og samfundsvidenskaberne er det muligt at skelne mellem forskellige 

former for validitet, herunder de pragmatisk validitet og transparens (Dahler-Larsen 

2005:75-82). 

 

Den pragmatiske validitet henviser til, hvorvidt undersøgelsens resultater er anvendelige og 

bidrager til forandring. Den pragmatiske validitet er, grundet afhandlingens pragmatiske 

paradigme, det væsentligste kvalitetskriterium. Når der i afsnittet om undersøgelsens formål 

står beskrevet, at det er vigtigt for mig at bidrage til at kvalificere den mindretalspædagogiske 

praksis, er dette ensbetydende med, at den pragmatiske validitet indtager en central rolle i 

nærværende afhandling. Udfordringen med dette kriterium er dog, at måden, hvorpå 

undersøgelsens resultater anvendes, eller om de i det hele taget er med til at forandre praksis, 

oftest ligger uden for undersøgelsens ramme. Dette betyder, at jeg som forsker ikke har nogen 

direkte indflydelse på, hvorvidt dette kriterium opfyldes. Alligevel ønsker jeg at medtage den 

pragmatiske validitet som et kvalitetskriterium, fordi det for det første er vigtigt for mig at 

bidrage til at kvalificere den mindretalspædagogiske praksis. For det andet er changing et 

centralt element i neksusanalysens begrebsramme, hvilket netop implicerer, at 

undersøgelsens resultater virker tilbage i feltet. Jeg vil i den forbindelse argumentere for, at 

der ikke nødvendigvis behøver at være en direkte kausalitet mellem undersøgelsens resultater 

og anbefalinger og den måde, de anvendes på i praksis.  

Et andet centralt kvalitetskriterium er kriteriet om transparens. Transparenskriteriet er et 

forholdsvis simpelt, men helt centralt, kriterium, som drejer sig om at gøre undersøgelsens 

forudsætninger og dens fremgangsmåde eksplicit (Dahler-Larsen 2005:81). Det drejer sig her 

om at muliggøre en efterrationalisering af de valg, der blevet truffet i forbindelse med 

forskningsprocessen, for udenforstående, således at læseren kan tage kritisk stilling til 

undersøgelsens resultater (Tanggaard et al. 2010:491). Dette krav har jeg forsøgt at 

imødekomme i de foregående afsnit, hvor jeg har lagt vægt på at tydeliggøre bevæggrundene 

for undersøgelsen, herunder undersøgelsens paradigme samt teoretiske forudsætninger. I den 

forbindelse har det også været væsentligt for mig at komme ind på selve 

empiriindsamlingsprocessen, da den kontekstualiserer undersøgelsens resultater.   
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6.8.4 Etiske overvejelser 

For at imødekomme gængse standarder for etik i forskning, sådan som disse er udstukket af 

Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd (2001), har jeg valgt en række tiltag. Det har 

bl.a. været vigtigt for mig at være klar og tydelig om kommunikationen af formålet med 

undersøgelsen. For at beskytte informanternes privatsfære har det ligeledes været vigtigt for 

mig at kommunikere til respondenter og informanter, at deltagelse i undersøgelsen er 

fuldstændig anonym (se appendiks 2, 3 og 4). Dette gælder både i forhold til de kvalitative 

og de kvantitative data. Alligevel er der, som beskrevet tidligere, indikationer på, at nogle 

lærere har fravalgt at deltage i undersøgelsen af frygt for at blive kontrolleret. Et yderligere 

vigtigt etisk element i forskningsprocessen er offentliggørelsen af forskningsresultaterne, 

således at informanterne har mulighed for at få indsigt heri (Spradley 1980:22-25). Det er 

derfor hensigten, at undersøgelsen og dens resultater vil blive offentligt tilgængelige, således 

at alle involverede og interesserede har mulighed for at tilgå disse.  

 

I løbet af undersøgelsen viste sig et særligt etisk dilemma: En af lærerne, der havde meldt sig 

til at deltage i videoobservationerne, viste sig ikke at have særlig meget 

undervisningserfaring og manglede desuden en grundlæggende forståelse for, hvordan børn 

i en flersproget og flerkulturel kontekst bør undervises. Undervisningen var, ud fra et 

mindretalspædagogisk perspektiv, ikke af en særlig høj kvalitet. Et grundlæggende 

spørgsmål for mig var derfor, hvorvidt det var etisk forsvarligt at inddrage dette eksempel i 

afhandlingen. Min frygt var først og fremmest, at jeg ved at inddrage eksemplet ville udstille 

læreren – en lærer, som ved at lade mig observere hendes undervisning havde vist mig stor 

tillid. Et andet spørgsmål var, hvorvidt denne undervisning i det hele taget kunne bidrage til 

karakteristikken af den mindretalspædagogiske praksis, eller om lærerens adfærd blot var et 

udtryk for usikkerhed og manglende pædagogiske kompetencer. Efter en del refleksion og 

overvejelser om dette dilemma valgte jeg alligevel at inddrage observationerne af denne 

lærers undervisning og efterfølgende interviewudsagn, da de efter min mening 

eksemplificerer nogle af de udfordringer, mindretalspædagogikken står overfor, og som det 

er nødvendigt at være særligt opmærksom på i en mindretalspædagogisk sammenhæng. 
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Ovenstående er nogle af de mere åbenlyse etiske overvejelser jeg har gjort mig i forbindelse 

med undersøgelsen. Et andet, mere underforstået men væsentligt, etisk aspekt har at gøre 

med mit forhold til feltet og min rolle som forsker. Idet afhandlingen er muliggjort gennem 

en bevilling til Center for Mindretalspædagogik, der, som beskrevet tidligere, er et 

partnerskab mellem DSSV, Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V og UC Syd, har begge 

skoleforeninger på én og samme tid fungeret som undersøgelsesobjekt, målgruppe og som 

financiers. Dette aspekt har gjort det nødvendigt for mig at overveje min egen rolle som 

forsker og min grad af involvering i feltet nøje. Jeg har derfor løbende stillet spørgsmål til 

mig selv om min nærhed og involvering i feltet, og hvorvidt denne virker begrænsende på 

forskningsfriheden. At skabe balance mellem på den ene side et tæt og subjektivt engagement 

i feltet, der åbner op for nogle særlige perspektiver, og på den anden side en mere neutral og 

lukket tilgang, som i højere grad er i overensstemmelse med den gængse opfattelse af, 

hvordan forskning bør forløbe, har derfor været centralt for mig. Forskningen er dog på intet 

tidspunkt blevet begrænset af skoleforeningerne, tværtimod har mit tætte samarbejde med 

konsulenter og ledere i skoleforeningerne bidraget til et særligt indblik i feltet.  
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KAPITEL 7: ANALYSESTRATEGI 

 

Abduktiv omfangslogik 

En del metodelitteratur peger på, at et yderligere væsentligt element, der bør ekspliciteres for 

at øge undersøgelsens transparens, er den strategi, der anvendes i analysen af datamaterialet 

(Olsen 2002:6). I afhandlingens teoriafsnit og afsnittet om neksusanalysen som metodologisk 

analyseramme beskrev jeg nogle af de overordnede teoretiske analysebegreber, som 

afhandlingen hviler på. I det følgende vil jeg komme nærmere ind på den konkrete måde, 

hvorpå jeg har analyseret empirien og den måde, jeg har anvendt data på i analysen. 

Kodningen af data er foregået med baggrund i en abduktiv omfangslogik, som er 

karakteriseret ved en typologisering og ordning af data, der har nytte som mål. Det vil sige, 

at det er ordningens nytteværdi i forhold til problemstillingen, der er relevant. Derfor kan en 

måde at ordne data på være relevant og brugbar i en given sammenhæng, mens en anden 

måde at ordne de samme data på bliver relevant i en anden sammenhæng (Reichertz 

2013:285).  

”Abduction is to move from a conception of something to a different, possibly more 

developed or deeper conception of it. This happens through our placing and 

interpreting the original ideas about the phenomenon in the frame of a new set of idea 

[…] all abduction builds on creativity and imagination. This is the essential difference 

between abduction and the other […] modes of inference” (Danermark et al. 2002:91). 

Abduktion adskiller sig dermed fra en induktiv eller deduktiv omfangslogik ved at skabe en 

cirkulær bevægelse fra empiriske fund til hypoteser, der kan bidrage til forklaring af disse 

fund og tilbage igen til empiriske data, der kan underbygge hypoteserne. Analyseprocessen 

er med udgangspunkt i en abduktiv omfangslogik en konstant og uendelig proces, som aldrig 

kan blive fuldstændig, da det altid vil være muligt at redesigne og genintegrere nye teoretiske 

formodninger. På den måde bliver analysen en uendelig regres.  
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Analysens udgangspunkt har, som bekendt, været en udforskning af 

mindretalspædagogikken med fokus på væsentlige kontekstuelle faktorer samt en analyse af 

selve udformningen af den mindretalspædagogiske praksis. Med henvisning til de tre centrale 

områder som von Oettingen har udpeget for mindretalspædagogikken: institutioner, normer 

samt didaktik (von Oettingen 2012:15), beskrives og undersøges mindretalspædagogikkens 

kontekst i analysens første del (engagement-fasen). Her suppleres og komplementeres de 

mere faktuelle oplysninger om mindretalspædagogikkens kontekst, udledt af 

skoleforeningernes dokumenter, løbende med ekspertinterviewenes, 

fokusgruppeinterviewets samt spørgeskemaundersøgelsens resultater. 

 

Den konkrete praksis undersøges i anden del af analysen (navigating-fasen) med 

udgangspunkt i neksusanalysens tre centrale begreber: habitus, interaktionsorden og 

diskurser. Disse emner har været udgangspunkt for udvælgelsen af relevante scener og 

italesættelser fra videoobservationerne og lærerinterviewene. Jeg har i den forbindelse valgt 

at analysere hver videoobservation for sig, for efterfølgende, i afhandlingens konklusion, at 

sammenfatte nogle af de mønstre og forskelle, som er blevet tydelige gennem analysen. 

Endelig har jeg, i både første og anden del af analysen, kvalificeret mine empiriske fund med 

teoretiske udredninger.  

 

Analyseprocessen er nærmere beskrevet i nedenstående figur. 

 
Figur 7: Oversigt over analyseprocessen 
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KAPITEL 8: ANALYSEDEL 1 

Engagement  

Første del af analysen beskæftiger sig med den kontekst som rammesætter 

mindretalspædagogikken og som gennem mit engagement i feltet er blevet tydelig. Det er 

væsentligt at gå i dybden med denne kontekst, da den afstikker de strukturelle betingelser, 

der direkte har indflydelse på den praksis, lærerne kan udøve i den konkrete 

undervisningssituation.  

 

Med udgangspunkt i de tre centrale kontekstuelle områder, som i figur 1 blev udpeget, vil 

jeg i første del af analysen komme ind på: 

  

● Den institutionelle kontekst, som rammesætter den mindretalspædagogiske praksis, 

det vil sige de faktuelle, herunder bl.a. de juridiske, organisatoriske og økonomiske, 

aspekter, der har indflydelse på den mindretalspædagogiske praksis. 

● Den normative kontekst, som rammesætter den mindretalspædagogiske praksis, dvs. 

de værdier, der udgør de normative retningslinjer for lærernes 

mindretalspædagogiske arbejde. 

● Den didaktiske kontekst, som rammesætter den mindretalspædagogiske praksis, 

herunder konkrete didaktiske tiltag, som skoleforeningerne har iværksat for at 

understøtte lærerne i deres mindretalspædagogiske virke. 
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8.1 Den institutionelle kontekst 

Når det er væsentligt at se nærmere på den institutionelle kontekst, som rammesætter den 

mindretalspædagogiske praksis, hænger det sammen med, at institutioner, forstået som over-

individuelle instanser, betinger individuel ageren. Det er netop et kendetegn ved institutioner, 

at de er i stand til at socialisere menneskers adfærd, således at disse følger de normer, som 

gør sig gældende i institutionen. Den tyske sociolog og filosof Arnold Gehlen beskriver dette 

fænomen på følgende måde: 

“Die Formen, in denen die Menschen miteinander leben oder arbeiten, […] gerinnen 

zu Gestalten eigenen Gewichts, den Institutionen, die schließlich den Individuen 

gegenüber etwas wie eine Selbstmacht gewinnen, so dass man das Verhalten des 

Einzelnen in der Regel ziemlich sicher voraussagen kann, wenn man weiß von 

welchen Institutionen er eingefasst ist” (Gehlen 1961:71). 

Gennem kendskab til de institutioner, som individet lever og arbejder under, bliver det altså 

muligt at forudse det enkelte individs ageren. På den måde er institutioner rammesættende 

for den praksis, der udføres i institutionel sammenhæng, og gør denne forståelig. Bourdieu 

udvider denne definition af institutioner som over-individuelle instanser, hvis normer og 

regler individer er underlagt, ved at tilføje reproduktionsbegrebet. Ifølge Bourdieu er det 

institutionerne, og her i særdeleshed uddannelsesinstitutioner som fx skolen, der reproducerer 

sociale positioner og dermed vedligeholder og opretholder samfundets strukturer (Bourdieu 

1997:36ff). Institutioner virker altså som bindeled mellem den enkeltes handlinger og 

samfundets strukturer. Ser man dette ud fra et mindretalspædagogisk perspektiv udgør 

mindretallenes uddannelsesinstitutioner dermed det primære sted, hvor en mindretalsidentitet 

og -kultur reproduceres. Fordi mindretallenes uddannelsesinstitutioner adskiller sig fra 

flertalsinstitutionerne, bl.a. i forhold til deres organisation og økonomi, er det nødvendigt at 

se nærmere på disse forhold, for at forstå de strukturelle betingelser, som den 

mindretalspædagogiske praksis udfolder sig under.  
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8.1.1 Fakta 

Nord for grænsen bekender ca. 12.000-20.000 mennesker sig til tysk kultur og sprog, heraf 

går ca. 2.100 børn og unge i en mindretalsinstitution. Syd for grænsen findes der ca. 50.000 

dansksindede, hvoraf ca. 8.100 er børn og unge (Kühl 2005:57). Grunden til de vage tal er, 

at der hersker uenighed om, hvordan medlemskabet i mindretallene kan og bør defineres, idet 

medlemskabet, som beskrevet i afsnit 2.1, for det første er et subjektivt valg, og for det andet, 

ifølge København-Bonn-Erklæringerne ikke må efterprøves af myndighederne.  

 

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. administerer det danske mindretals 59 børnehaver 

og vuggestuer, 44 skoler samt 2 gymnasier. Deutscher Schul- und Sprachverein (DSSV) er 

ansvarlig for det tysk mindretals 21 børnehaver, 14 skoler samt 1 gymnasium. 

I 2015 lå det samlede antal af elever og børn, der besøgte de sydslesvigske institutioner, på 

8.093 (Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. 2015). I Nordslesvig besøgte sammenlagt 

2.144 elever og børn det tyske mindretals institutioner (DSSV 2015). 

Mindretallenes daginstitutioner og uddannelsesinstitutioner har, som beskrevet tidligere, det 

formål at give deres medlemmer mulighed for at videreføre mindretalssproget og -kulturen. 

Begge skoleforeninger pointerer i den forbindelse, at mindretallenes uddannelsesinstitutioner 

ikke er alternative institutioner til flertalsskolerne, men derimod institutioner for de borgere 

og børn, som bekender sig til mindretallene. Fordi der ikke findes alternativer til 

mindretallenes institutioner i flertallet, er der ifølge skoleforeningerne tale om offentlige 

skoler, som varetager offentlige opgaver (Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. 2016a). 

 

8.1.2 Skolestrukturen  

De danske skoler i Sydslesvig følger delstaten Slesvig Holstens fællesskolestruktur, således 

at eleverne niveaudeles fra tidligst 7./8. klasse. Herefter fortsætter eleverne i fællesskolen, 

hvor de læser de fleste fag sammen (Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. 2016b). Efter 

10. klasse har eleverne mulighed for at fortsætte på et af to danske mindretals gymnasier i 

hhv. Slesvig og Flensborg for at aflægge studentereksamen.  
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De tyske skoler i Nordslesvig følger den danske skolestruktur. Her går eleverne i folkeskole 

fra 0. til 9. klasse, hvorefter de har mulighed for at fortsætte på det tyske mindretals 

gymnasium i Aabenraa for at tage deres studentereksamen. For både det danske og det tyske 

mindretal gælder, at alle afsluttende eksaminer er gyldige i både Danmark og Tyskland. For 

det tyske mindretals vedkommende skal elever, der ønsker en studentereksamen, der er 

gældende i både Danmark og Tyskland dog aflægge en ekstra eksamen i tysk. 

 

8.1.3. Organisation 

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V.’s organer er skolekredsene, Fællesrådet, Styrelsen 

og Direktionen. Skolekredsene udgør en repræsentativ basis, idet foreningens medlemmer er 

tilknyttet den kreds, som deres barn går i institution i. Skolekredsene vælger delegerede til 

Fællesrådet, som sammen med Styrelsen er de styrende organer i foreningen. Styrelsen 

varetager i den forbindelse den politiske ledelse, mens den daglige ledelse varetages af 

administrationen. Direktionen er Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V.’s sekretariat og 

gennemfører Fællesrådets og Styrelsens beslutninger, og det er også Direktionen, der fører 

pædagogisk og administrativt tilsyn med daginstitutionerne, skolerne og de øvrige 

institutioner (Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. 2016c). 

 

For DSSV’s vedkommende er det lokale foreninger, hvis medlemmer primært udgøres af 

forældre, der er de bærende instanser. Hver forening er selvstændig med egne vedtægter, 

medlemmer og en bestyrelse, hvis arbejde dels er reguleret gennem lovgivning, dels gennem 

DSSV’s overordnede vedtægter. Hver lokalforening vælger en repræsentant, som deltager i 

et årligt møde, hvor DSSV’s pædagogiske arbejde diskuteres. Ud af disse repræsentanter 

vælges så igen deltagere til et gremium, som vælger formanden for DSSV’s bestyrelse. Det 

er bestyrelsen, der udfører det overordnede arbejde i DSSV (DSSV 2016a). 

 

For begge skolesystemer gælder, at mindretalssproget er undervisningssproget i alle fag, 

undtaget sprogfagene. Dog har skoleforeningerne fastholdt i deres målsætninger, at eleverne 

skal være i stand til at tale både det tyske og det danske sprog på modersmålslignende niveau. 
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Ud fra dette helt afgørende aspekt kan mindretallenes skoler betragtes som monolingvale 

skoler, hvor tosprogetheden kommer til udtryk gennem undervisningen i fagene dansk og 

tysk på modersmålsniveau (Kühl 2008:36). Der er altså tale om en funktionel adskillelse af 

sprogene i undervisningsøjemed, hvorved mindretalsskolernes implicitte mål er en form for 

dobbelt monolingvisme (Westergaard 2008:1). 

 

Organisatorisk skal de enkelte institutioner selvfølgelig varetage deres opgaver i forhold til 

de rammer, der er fastsat ved lovgivning og skoleforeningernes vedtægter, men ellers er de 

mere eller mindre autonome, hvad den konkrete tilrettelæggelse af det praktiske arbejde 

angår. Af dokumentet Sprachförderung in den Institutionen, fremgår det bl.a. 

“Jede Schule ist eine weitgehend autonome Einheit, aber eine Reihe von wesentlichen 

Identifikationsmerkmalen sind für alle gleich. Dazu gehört […] die deutsche Sprache” 

(DSSV 2004:5). 

Denne autonomi har både fordele og ulemper. På den ene side frembringer den institutioner, 

der i deres arbejde er meget partikulære, og som derfor har forskellige fokusområder. Nogle 

skoler lægger fx særlig vægt på at være del af lokalsamfundet, mens andre fokuserer mere på 

tolerance og demokrati (se fx. Trene Skolen 2016; Deutsche Schule Hadersleben 2016). På 

den anden side kan det, på baggrund af denne partikularitet, være vanskeligt at beholde 

oversigten over, hvad der foregår i de enkelte institutioner. Denne udfordring blev italesat i 

forbindelse med fokusgruppeinterviewet, hvor det blev påpeget, at samarbejdet på tværs af 

institutionerne blev begrænset af, at hver institution er mere eller mindre autonom: 

 

Lisa: Jeg føler ikke, at vi udnytter vores ressourcer. Alle de børnehaver vi har, fx., 

der er alt for lidt samarbejde - forpligtende samarbejde. Hvor jeg tænker enhver 

anden virksomhed, der har et team ude i Flensborg og ét i Slesvig, de ville 

samarbejde på en helt anden måde. Der ville det være meget mere gruppeledet. […]. 

Hvis nu der var et forum, hvor det blev meldt ud - det her samarbejde, det er så 

vigtigt, og der så blev givet ressourcer til det i form af timer […]. 
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Sofie: Ja, for der foregår rigtig meget. Folk, der har været til kurser osv. Man kunne 

bruge hinanden meget bedre, hvis man havde kendskab til det. 

Johanna: Ja, der var også i forbindelse med kyllingekurset,46 hvor vi skulle besøge 

en anden skole, og det synes jeg var meget spændende […] det at se noget 

undervisning og se hvad andre laver. 

Mie: Der mangler noget forpligtende: Hvad har du lavet? Hvor har du hospiteret? 

Hvad laver I ude hos jer? (Fokusgruppeinterview) 

 

Det manglende tværinstitutionelle samarbejde afstedkommer ifølge fokusgruppedeltagerne 

altså at værdifuld viden går tabt. Samtidig påpeger fokusgruppedeltagerne en udfordring 

omkring manglende opfølgning og manglende forpligtelse til videndeling på tværs af 

institutionerne. 

 

8.1.4 Juridisk forankring 

Det tyske mindretals skoler er juridisk underlagt det danske undervisningsministerium, mens 

det danske mindretals skoler juridisk er underlagt lovene i den tyske forbundsstat Slesvig 

Holsten.  

 

Både Danmark og Tyskland har med ratificeringen af København-Bonn-Erklæringerne 

forpligtet sig til at tilbyde mindretallenes medlemmer muligheden for at blive undervist på 

deres mindretalssprog.47 Mindretallenes institutioner har dermed et offentligt opdrag om at 

sikre mindretallenes eksistens, og både DSSV og Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. 

varetager denne opgave i uddannelsessammenhæng. Dette betyder også, at både Danmark og 

den tyske delstat Slesvig Holsten ville være forpligtet til at tilbyde mindretallenes 

medlemmer undervisning på mindretalssproget på flertalsskolerne, hvis ikke 

mindretalsskolerne fandtes (Kühl 2012:15). Af Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V.’s 

hjemmeside fremgår det: 

                                                 
46 Kyllingekurset er et efteruddannelseskursus for sydslesvigske lærere. Kurset vil blive beskrevet nærmere i 

afsnit 8.3.4. 
47 Dette er for det danske mindretal yderligere fastholdt i Slesvig Holstens skolelov. 
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“Dansk Skoleforening for Sydslesvig er et statsligt anerkendt privat skolesystem, der 

varetager en offentlig opgave“ (Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. 2016a). 

De danske mindretalsskoler udgør altså et statsligt anerkendt privat skolesystem, men 

varetager en offentlig rolle. Juridisk er de danske mindretalsskoler dermed ligestillede med 

de tyske flertalsskoler.  

 

De tyske mindretalsskoler falder ind under den danske privatskolelov. De er dog ikke anført 

som selvejende institutioner, men som foreningsbårne skoler: 

“Die gesetzliche Rechtsgrundlage für unser Schulwesen ist verankert im dänischen 

Privatschulgesetz "Lov om friskoler og private grundskoler m.v.". Die Schulen haben 

jedoch nicht den üblichen Status als rechtsfähige Stiftungen (selvejende institutioner), 

sondern werden als vereinsgetragene Schulen geführt” (DSSV 2002a:2). 

Kendetegnende for private skoler (og friskoler) er, at de er selvstændige institutioner med 

deres egne bestyrelser. Dette betyder også, at skolerne understøttes finansielt med 72 % pr. 

elev i statstilskud (2015). De resterende 28 % finansieres gennem bl.a. forældrebetaling og 

tilskud fra den tyske delstat Slesvig Holsten. 

 

8.1.5 Den økonomiske kontekst 

De danske og tyske uddannelsesinstitutioner i Nord- og Sydslesvig fungerer altså som 

offentlige skoler for mindretallene. Deres offentlige opdrag og den juridiske manifestation af 

mindretalsmedlemmers ligestilling med flertalsbefolkningen danner også grundlag for kravet 

om økonomisk ligestilling i forhold til det offentlige tilskud som skoleforeningerne modtager 

for hver elev (Kühl 2012:14).   

Finansieringen af mindretallene ser ud som følger: Det nordslesvigske daginstitutions- og 

skolearbejde blev i 2015 finansieret med i alt 210.976.686 mio. kr., heraf ca. 97 mio. kr. fra 

den danske stat (inklusive ca. 18 mio. kr. i bundne midler fra Danmark), svarende til et samlet 

tilskud fra Danmark på ca. 46 %. Herudover bidrog kommunerne med ca. 51 mio. kr. (ca. 24 

%). DSSV indtog ca. 30 mio. kr., svarende til ca. 14 %. Medlemsbidraget lå på ca. 25 mio. 
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kr. (12 %) og andre indtægter på omkring 8 mio. kr. (4 %). Idet det tyske mindretals skoler, 

som beskrevet ovenfor, falder under den danske privatskolelov, sikres et statsligt tilskud til 

skolerne på 72 %. 

Det sydslesvigske daginstitutions- og skolearbejde finansieres af midler fra den slesvig-

holstenske delstat, amter og kommuner, den danske stat og forældrebidrag (Dansk 

Skoleforening for Sydslesvig e.V 2016a). Ifølge det seneste årsregnskab (2015) har Dansk 

Skoleforening for Sydslesvig e.V. modtaget i alt 101.341.708 mio. euro i tilskud, heraf 53,5 

mio. euro fra Danmark, svarende til ca. 53 %, 37 mio. euro fra delstaten Slesvig Holsten, 

svarende til ca. 36 %, og 10,7 mio. euro fra amter og kommuner (ca. 11 %). Hertil kommer 

ca. 7,2 mio. euro i brugerbetaling (Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V 2015). 

Mindretallenes finansiering står til stadig diskussion, og særligt Dansk Skoleforening for 

Sydslesvig e.V. har i den forbindelse været nødt at legitimere sin egen eksistens. Danmarks 

økonomiske støtte til det danske mindretal bliver eksempelvis jævnligt taget op til diskussion 

i medierne, hvor det diskuteres, hvorvidt den danske stat skal bakke op om mindretallet 

økonomisk (se fx Politiken den 4.april 2008 eller 17. juni 2008). Et andet eksempel på 

diskussionerne om det danske mindretals finansiering er den krise, der i 2010 ramte det 

danske mindretal, og som er blevet betegnet som den værste krise i det dansk-tyske 

mindretalsforhold siden 1955 (Kühl 2012:119). Krisen, som blev udløst af den daværende 

slesvig-holstenske regerings forsøg på at skære i den økonomiske støtte til mindretallets 

institutioner, førte til omfattende protester blandt dets medlemmer. En protest, der i 

kombination med en lang række forhandlinger mellem Dansk Skoleforening for Sydslesvig 

e.V. og delstaten Slesvig Holsten og med intervention fra både den danske og den tyske 

regerings side førte til, at delstaten Slesvig Holsten så sig nødsaget til at trække forslaget om 

nedskæringer tilbage. 

Et lignende eksempel kan findes i det tyske mindretal, hvor det i forbindelse med en 

undersøgelse i 2010 blev klarlagt, at eleverne i mindretalsskolerne kun fik støtte fra den 

danske stat, svarende til 98 %. Efter at Europarådets ministerkomite i 2011 anbefalede den 

danske regering at sikre, “at nedskæringer i tilskuddene til privatskoler og en reduktion af 
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transportgodtgørelsen ikke får negative følgevirkninger for de tysksprogede skolers fortsatte 

drift på det nuværende niveau” (Europarådet 2011:1), blev finansieringen per elev hævet til 

100 % af den gennemsnitlige udgift per elev i de offentlige skoler i Danmark 

(Undervisningsministeriet 2014:4).  

Ovenstående eksempel viser, at sikringen af den finansielle understøttelse og subvention til 

mindretallenes uddannelsesinstitutioner er en væsentlig del af skoleforeningernes hverdag, 

hvilket også fremhæves af skoleforeningerne selv. Af Dansk Skoleforening for Sydslesvig 

e.V.’s hjemmeside fremgår det bl.a.: 

“Det er derfor centralt for Skoleforeningen at bevare ligestillingen på de områder, hvor 

den allerede er en realitet, og skabe den dér, hvor de danske daginstitutioner og skoler 

stadigvæk ikke får samme statslige finansiering som de offentlige tyske skoler i 

Slesvig-Holsten. En del af det arbejde, der udføres af vores centralforvaltning i 

Flensborg, består derfor i at sikre de økonomiske tilskud, der gør det muligt at drive 

en tidssvarende pædagogisk virksomhed, der kan dække de særlige behov, et 

mindretal har” (Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. 2016a). 

Det samme gør sig gældende for det tyske mindretal. Også her fylder lobbyarbejdet for 

DSSV:  

“Wir haben eine besondere Herausforderung durch die finanzielle Bindung an 

Deutschland aber auch an Dänemark. Wir bekommen mehr Geld als andere dänische 

Schulen, weil wir einen besonderen Auftrag haben, den die anderen nicht haben” 

(Ekspertinterview 1). 

Den finansielle tilknytning til både Danmark og Tyskland spiller altså en væsentlig rolle for 

skoleforeningernes virke og indebærer, at skoleforeningerne må agere i et krydsfelt af 

forskelligartede interesser. Skoleforeningerne presses dermed til en konstant legitimering af 

deres arbejde udadtil. 
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8.1.6 Mindretalslæreren 

Ud fra spørgeskemaundersøgelsen er det muligt at tegne et broget gennemsnitsbillede af en 

mindretalslærer. Jeg vil derfor i det følgende komme ind på nogle af mindretalslærernes 

primære karakteristika, sådan som disse kan udledes af spørgeskemaundersøgelserne samt 

skoleforeningernes dokumenter. 

Antallet af lærere i Nordslesvig ligger på ca. 154 og i Sydslesvig på 501. Heraf er ca. 85 

gymnasielærere i Sydslesvig og 29 gymnasielærere i Nordslesvig.   

Af spørgeskemaundersøgelsen kan det udledes, at gennemsnitsalderen for mindretalslærere 

er tilnærmelsesvis ens i hhv. Nord- og Sydslesvig (46,9 år og 46,5 år).48 Ser man nærmere på 

kønsfordelingen, er der også her tale om den samme tendens i begge mindretal. Her udgør 

kvinderne størstedelen af lærerne: 67 % i Nordslesvig og 63 % i Sydslesvig.  

Tabel 1:Kønsfordeling blandt mindretallenes lærere 

 Nordslesvig Sydslesvig 

Kvinde  67 % 63 % 

Mand 33 % 37 % 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i Nord- og Sydslesvig 

 

Af de lærere, der har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, har en stor del selv gået på en 

mindretalsskole. Således har 43 % af de nordslesvigske lærere selv været elev på en 

mindretalsskole, mens dette gælder for hele 56 % af de sydslesvigske lærere.  

 

  

                                                 
48 Gennemsnitsalderen for danske lærere ligger ca. på samme niveau og var ifølge Danmarks Lærerforening 45 

år i 2016 (Danmarks Lærerforening 2016).  I Tyskland er ca. 40 % af lærerne over 50 år (Statistisches 

Bundesamt Wiesbaden 2016). 
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Tabel 2: Andelen af lærere, der selv har gået på en mindretalsskole 

Nordslesvig Sydslesvig 

43% 56 % 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i Nord- og Sydslesvig 

Interessant i den forbindelse er, at 99 % af de lærere, der selv har gået på en mindretalsskole 

i Sydslesvig, har gået på en dansk mindretalsskole, hvilket omvendt kun gælder for 76 % af 

de nordslesvigske lærere. Her har 18 % gået på en dansk mindretalsskole og 6 % har både 

besøgt en dansk og en tysk mindretalsskole (Appendiks 6:13; Appendiks 7:32). Dette 

indikerer, at det tyske mindretal i langt højere grad rekrutterer lærere fra det danske 

mindretal, end det er tilfældet syd for grænsen. 

Lærernes uddannelsesmæssige baggrund ser ud som følger: 83 % af de nordslesvigske og 80 

% af de sydslesvigske lærere har afsluttet en læreruddannelse (Appendiks 6:12; Appendiks 

7:31). Ikke overraskende er 72 % af lærerne i Nordslesvig uddannet i Tyskland, og 

tilsvarende er 71 % af lærerne i Sydslesvig uddannet som lærer i Danmark. Hertil kommer, 

at 13 % af de sydslesvigske lærere er uddannet i både Danmark og Tyskland, hvilket kun 

gælder for 1 % af de nordslesvigske lærere (Appendiks 6:13; Appendiks 7:31). 

 

Lærernes sproglige baggrund 

I spørgeskemaundersøgelsen blev lærerne ligeledes spurgt om, hvilket sprog de føler sig mest 

hjemme i. Her svarede 56 % i Nordslesvig, at de føler sig mest hjemme i mindretalssproget 

(tysk), mens 35 % af de sydslesvigske lærere føler sig mest hjemme i mindretalssproget 

(dansk). 34 % i Nordslesvig og 49 % i Sydslesvig føler sig hjemme i både dansk og tysk 

sprog. Nævnelsesværdigt i denne sammenhæng er det, at andelen af lærere, der føler sig mest 

hjemme i flertalssproget, er dobbelt så stor i Sydslesvig, hvor tallet er 16 %, mens det i 

Nordslesvig ligger på 8 %. I Nordslesvig har størstedelen altså deres sproglige tilknytning i 

mindretalssproget, mens det i Sydslesvig er både mindretals- og flertalssproget, som 

størstedelen føler som deres “hjemmesprog”. Ser man disse tal i relation til ovenstående, 
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hænger dette givetvis sammen med, at over halvdelen af de sydslesvigske lærere har deres 

rødder i det danske mindretal og dermed selv er vokset op med to sprog. 

Tabel 3: Hvilket sprog føler du dig mest hjemme i? 

 Nordslesvig Sydslesvig 

Dansk 8 % 35 % 

Tysk 56 % 16 % 

Dansk og tysk 34 % 49 % 

Andet 3 % 4 % 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i Nord- og Sydslesvig 

 

Disse tal er i overensstemmelse med tallene for, hvordan lærerne vurderer deres kompetencer 

i forhold til både mindretals- og flertalssproget. Her svarer hele 98 % i Nordslesvig, at de 

taler tysk på enten ekspert49- eller modersmålsniveau. I Sydslesvig er det 73 %, der vurderer, 

at de taler dansk på dette niveau. 

 

Tabel 4: Hvordan vurderer du dine sproglige kompetencer i mindretalssproget? 

 Nordslesvig 

Hvordan vurderer du dine 

sproglige kompetencer i tysk? 

Sydslesvig 

Hvordan vurderer du dine 

sproglige kompetencer i dansk? 

Ekspert 30 % 25 % 

Modersmål 68 % 48 % 

Flydende 5 % 22 % 

Rutineret 4 % 4 % 

Godt kendskab 1 % 0 % 

Kendskab 0 % 0 % 

Intet kendskab 0 % 0 % 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i Nord- og Sydslesvig 

 

                                                 
49 Ekspert svarer i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen til at lærerne har afsluttet en længere 

videregående uddannelse i sproget. 
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Ser man nærmere på lærernes vurdering af deres flertalssproglige kompetencer, viser det sig, 

at 41 % i Nordslesvig vurderer, at de taler dansk på ekspert-/modersmålsniveau, mens 

sammenlagt 65 % i Sydslesvig vurderer, at de taler tysk på ekspert-/modersmålsniveau. Også 

disse tal er i overensstemmelse med, at en større andel af de sydslesvigske lærere føler sig 

hjemme i både det danske og det tyske sprog. 

 

Tabel 5: Hvordan vurderer du dine sproglige kompetencer i flertalssproget? 

 Nordslesvig 

Hvordan vurderer du dine sproglige 

kompetencer i dansk? 

Sydslesvig 

Hvordan vurderer du dine 

sproglige kompetencer i tysk? 

Ekspert  13 % 20 % 

Modersmål 28 % 45 % 

Flydende 26 % 14 % 

Rutineret 13 % 9 % 

Godt kendskab 14 % 10 % 

Kendskab 11 % 2 % 

Intet kendskab 0 % 0 % 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i Nord- og Sydslesvig 

 

Omkring halvdelen af lærerne i mindretallene kommer altså selv fra mindretallene, og 

lærerne er i overvejende grad uddannet fra den respektive mindretalsnation. At lærerne 

stammer fra mindretallene, gør, at en stor del også føler sig hjemme i begge sprog. Dog føler 

størstedelen af de nordslesvigske lærere deres primære sproglige tilknytning til det tyske 

sprog. 

 

Der ser altså ikke ud til at være en markant forskel mellem de nordslesvigske og de 

sydslesvigske lærere i forhold til deres baggrundskarakteristika. Dette gælder med undtagelse 

af rekrutteringsmønsteret i det tyske mindretal, hvor ca. 20 % af lærerne har gået på en dansk 

mindretalsskole. 
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8.1.7 Eleverne 

Med spørgeskemaundersøgelsen har det været muligt at tegne et overordnet billede af 

mindretalslærerens karakteristika. Det er dog også interessant at se nærmere på, hvad der 

karakteriserer mindretallenes elever. I det følgende vil antallet samt elevernes sproglige 

baggrund derfor blive belyst. Nedenstående tabeller viser antallet og udviklingen i antallet af 

elever i Nord- og Sydslesvig siden 2011. 

 

Tabel 6: Antallet af elever i de nordslesvigske skoler og gymnasium 2011-2015 

2011 2012 2013 2014 2015 

1367 1407 1377 1379 1393 

 (DSSV 2015:51) 

Tabel 7: Antallet af elever i de sydslesvigske skoler og gymnasier 2011-2015 

2011 2012 2013 2014 2015 

5668 5675 5738 5715 5715 

(Skoleforening for Sydslesvig e.V. 2015:139) 

 

Som det også fremgår af begge skoleforeningers årsberetninger for 2015, viser tallene, at 

antallet af elever har været ret konstant i mindretallene i de seneste år (DSSV 2015; Dansk 

Skoleforening for Sydslesvig e.V. 2015). 

 

Elevernes sproglige baggrund  

Størstedelen af eleverne i mindretalsskolerne taler et andet sprog derhjemme end i skolen. 

Dette betyder, at mindretallenes institutioner er det primære sted, hvor børnene kommer i 

kontakt med mindretalssproget. Elevernes sproglige baggrund er derfor en særdeles 

væsentlig rammefaktor i mindretalslærerens pædagogiske hverdag. 

 

Nedenstående tabel viser, at 81 % af de nordslesvigske lærere vurderer, at flertallet af elever 

i den klasse, som de underviser mest i, ikke har tysk som deres modersmål. 
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Tabel 8: Hvilket modersmål vurderer du, at flertallet af 

elever i den klasse, du underviser mest i, har? 

Nordslesvig. 

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i Nordslesvig 

 

I Sydslesvig er det endda hele 97 % af lærerne, der vurderer, at flertallet af elever – i den 

klasse de underviser mest i – har tysk (96 %) eller et andet sprog (1 %) som deres modersmål.  

 

Tabel 9: Hvilket modersmål vurderer du, at flertallet af elever 

i den klasse, du underviser mest i, har? Sydslesvig. 

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i Sydslesvig 
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Størstedelen af eleverne på mindretalsskolerne er dermed det, der i lingvistiske 

sammenhænge betegnes som successivt bilingvale, dvs. at de lærer deres andet sprog 

(mindretalssproget) efter deres treårs fødselsdag (McLaughin 1984:10). Herudover findes 

der en andel af elever, der er simultant tosprogede, dvs. at de lærer deres andet sprog, fra 

fødslen, og sidst men ikke mindst er der en meget lille andel af elever, som hverken taler tysk 

eller dansk, når de starter i mindretalsinstitutionen.  

 

Med et stigende antal af børn, der starter i sydslesvigske vuggestuer, vil flertallet af børnene 

her i løbet af nogle år blive simultant tosprogede, dvs. at de lærer deres andet sprog, inden de 

er fyldt tre år (Meyer 2012:172). Antallet af vuggestuepladser i Sydslesvig er eksempelvis 

steget fra 280 i 2014 til 432 i 2015, hvilket svarer til en stigning på ca. 40 % (Dansk 

Skoleforening for Sydslesvig e.V. 2015:34). Dette er et væsentligt aspekt, fordi forskning 

peger på, at børn, der vokser op som simultant tosprogede, erfarer særligt gunstige betingelser 

for at lære to sprog, og at disse ved skolestart som regel vil besidde sproglige kompetencer i 

begge sprog, der ligger på niveau med “native speakers” (Graf 1987:28-29). Det tyske 

mindretal har i den forbindelse en fordel, idet der her allerede i længere tid findes et 

veludbygget dagtilbudsområde med en lang række vuggestuepladser. Det må altså formodes, 

at mindretalselevernes sproglige baggrund – særligt de sydslesvigske - i løbet af ganske få år 

vil ændre sig, således at flere og flere børn ved børnehave- og skolestart vil være i stand til 

at tale både dansk og tysk på modersmålsniveau. Denne tese forudsætter selvfølgelig, at 

børnene i tilstrækkelig grad konfronteres med mindretalssproget i mindretallenes 

institutioner.  

 

Elevernes sproglige kompetencer og deres sproglige baggrund er et stadigt tilbagevendende 

diskussionspunkt i mindretallene (se appendiks 14). De spørgsmål, der diskuteres i den 

forbindelse, drejer sig bl.a. om, på hvilket niveau børnenes sproglige kompetencer skal ligge, 

for at kunne siges at være tilstrækkelige, og hvorvidt et barn, der lærer mindretalssproget i 

institutionssammenhæng, i det hele taget kan betragtes som medlem af dette mindretal. 

Sidstnævnte spørgsmål, er i øvrigt et spørgsmål, der også diskuteres i andre, både autoktone 
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og alloktone, mindretal (Gombos 2007). Elevernes sproglige baggrund og den måde, lærerne 

forholder sig hertil på, vil derfor også være et tilbagevendende tema i de følgende afsnit. 

 

8.1.8 Medlemskab 

Med en så varieret elevsammensætning, som vist ovenfor, bliver spørgsmålet om, hvem der 

kan og må betegnes som medlem af mindretallene, altså særlig relevant. Jeg vil derfor kort 

komme ind på de krav og forventninger, som mindretallene har til deres medlemmer. 

 

Medlemskabet i mindretallene følger overordnet set princippet om, at alle, der ønsker at være 

del af heraf, også er det – det subjektive tilhørsforhold. Dette princip sammenfattes oftest 

under sætningen “Minderheit ist wer will” (Kühl 2012:12; Kühl 2005:40) og er, som 

beskrevet tidligere, udledt af København-Bonn-erklæringerne. I en 

uddannelsessammenhæng betyder dette, at alle forældre, der ønsker at sende deres børn i en 

mindretalsinstitution, er frie til at gøre dette, uden at der umiddelbart må sættes 

spørgsmålstegn ved deres medlemskab heri og deres loyalitet overfor dette. Hverken 

forældrenes eller børnenes sproglige formåen må derfor fra officiel side spille en rolle, når 

disse ønsker at blive del af mindretallene.  

Af DSSV’s hjemmeside fremgår det i den forbindelse: 

“In Übereinstimmung mit dem in Pkt. I beschriebenen Auftrag unserer Schulen und 

in Übereinstimmung mit dem Grundsatz der Bonn-Kopenhagener Erklärungen von 

1955 "Das Bekenntnis zum deutschen Volkstum (in Nordschleswig) ist frei und darf 

von Amts wegen nicht bestritten oder nachgeprüft werden" können grundsätzlich alle 

Kinder aufgenommen werden, sofern sie die allgemeinen 

Einschulungsvoraussetzungen gem. §§ 32-39 Folkeskolelov (Vorschule, 1. Klasse) 

erfüllen oder in besonderen Fällen ihre Unterrichtspflicht bisher an einer anderen 

Schule erfüllen ("Quereinsteiger")” (DSSV 2002a:2). 

Det subjektive medlemskab har i en årrække ført til gentagne diskussioner om, hvilke krav 

og forpligtelser medlemmerne af mindretallene må opfylde for at kunne siges at være 

“rigtige” mindretalsmedlemmer (se appendiks 14), men som udgangspunkt er det altså ikke 
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tilladt at efterprøve sindelaget på de der føler sig som del heraf. Dette frie valg af medlemskab 

afstedkommer en række udfordringer i forhold til opretholdelsen af mindretallenes identitet 

og kultur (Henningsen 2000:101). For hvordan kan disse sikres, når det enkelte medlems 

loyalitet overfor mindretallet ikke er givet på forhånd eller defineret ud fra nogle objektive 

kriterier? Disse udfordringer spiller en særlig rolle, når det drejer sig om mindretallenes 

uddannelsesinstitutioner. Her træffer forældrene, ved at sende deres børn i mindretallenes 

institutioner, et valg på deres børns vegne om, at disse bliver del heraf, uden dog 

nødvendigvis selv at føle sig forpligtet over for dette.  

Skoleforeningerne har i den forbindelse forsøgt at imødegå nogle af de udfordringer, der er 

forbundet hermed, ved at pointere en række forpligtelser over de forældre, der ønsker at 

melde deres børn ind i en mindretalsbørnehave eller -skole. Af DSSV’s 

informationsmateriale fremgår det: 

“Von besonderer Bedeutung ist es, dass die Eltern die besondere Situation an den 

deutschen Einrichtungen akzeptieren und die Verwendung der deutschen Sprache, die 

für ihre Kinder viele Vorteile bringen kann, unterstützen. Auf die Zusammenarbeit 

von Elternhaus und Schule wird daher sehr viel Wert gelegt […]. Allen Eltern wird 

nahegelegt, in den Institutionen Verantwortung zu übernehmen, sich zu den Zielen 

des DSSV zu bekennen und aktiv an deren Umsetzung mitzuwirken – zum Wohle der 

eigenen Kinder” (DSSV 2002b:1). 

Tilsvarende skriver Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. i sin informationsbrochure: 

 

“Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. lægger vægt på, at den, der søger 

medlemskab,  

• har gjort sig fortrolig med ordlyden i formålsbeskrivelsen og i bestemmelserne 

vedrørende daginstitutionernes og skolernes opgaver i foreningens vedtægter  

• ved samtaler med repræsentanter for Skoleforeningen indgående har informeret sig 

om Skoleforeningens arbejde samt om det danske mindretal som helhed  

• kan tilslutte sig bestemmelserne om foreningens målsætning samt om 

daginstitutionernes og skolernes opgaver er bekendt med, at sproget i foreningen og 



 

135 

 

dens institutioner er dansk, samt at optagelsessøgende, som ikke behersker dansk, 

vil bestræbe sig på at lære at forstå og tale dansk. 

 

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. forventer, at de, der søger medlemskab i 

foreningen, vælger en dansk daginstitution og skole for alle deres børn” (Dansk 

Skoleforening for Sydslesvig e.V. 2013:10). 

 

Ud fra ovenstående ses det tydeligt, at der er forskel på den måde DSSV og Dansk 

Skoleforening for Sydslesvig e.V. formulerer de betingelser, som de opstiller forældrenes 

medlemskab. Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. har opstillet meget konkrete 

målsætninger for, hvad det vil sige at være medlem af foreningen. Indholdsmæssigt er det de 

samme forpligtelser det tyske mindretal har overfor forældre, der ønsker at sende deres børn 

i en tysk mindretalsinstitution, men ordlyden er en anden – mindre forpligtende her. Hertil 

kommer, at Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. siden 1997 forpligter forældrene, ved 

indmeldelse af deres børn i dansk skole eller børnehave, til at lære dansk. Denne forpligtelse 

er dog kun af moralsk karakter, idet det ikke er konkretiseret, på hvilket niveau eller i hvilket 

tidsrum forældrene skal have erhvervet sig sprogkundskaberne (Pedersen 2005:377). Dansk 

Skoleforening for Sydslesvig e.V. ønsker desuden, at forældrene vælger en dansk institution 

til alle deres børn. Disse forpligtelser må ses i lyset af gentagne, offentlige debatter om 

forældrenes manglende engagement og vilje til at lære tysk. I den forbindelse er det 

interessant, at disse offentlige debatter har fyldt langt mindre i det tyske mindretal (se 

appendiks 14). 

 

At forældrenes pligter ikke i samme grad står til diskussion i DSSV, som i Dansk 

Skoleforening for Sydslesvig e.V., og snarere er formuleret som ønsker, kan forklares med 

forskelle i antallet af medlemmer i mindretallene: Det danske mindretal er væsentligt større 

end det tyske. Rekrutteringsgrundlaget til dagtilbuddene og skolerne er derfor også 

forskellig. Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. har, med et relativt stabilt antal af elever 

i de seneste år, været i den position, at den har kunnet stille (skarpere) forventninger til sine 

medlemmer og dem, der ønsker at blive del af foreningen. DSSV derimod har i perioder 
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måttet kæmpe for at holde elevantallet stabilt. Eksempelvis stod man i 1990’erne over for 

den allerede tidligere beskrevne udfordring, at ikke alle børn, der gik i de tyske 

mindretalsbørnehaver, også fortsatte på dets skoler (Søndergaard 1990:422). Som 

konsekvens var det for DSSV i langt højre grad nødvendigt at genoverveje udgangspunktet 

for rekrutteringen af elever. Denne revision førte i starten af det 21. århundrede til et 

perspektivskift, hvor der i langt højere grad blev fokuseret på de fordele og ressourcer, en 

opvækst med to sprog og kulturer fører med sig. DSSV har altså været ”tvunget” til at have 

en mere åben tilgang til rekrutteringen af elever end Dansk Skoleforening for Sydslesvig 

e.V., hvilket afspejler sig i karakteren af de forpligtelser, der stilles til forældrene. 

 

Denne tese understøttes af mindretalsforskning, som argumenterer for, at især små autoktone 

mindretals overlevelse afhænger af, hvorvidt de er i stand til at åbne op over for flertallets 

befolkning, og hvorvidt de er i stand til at afkoble idéen om national identitet og etnicitet fra 

sproget: 

“Für kleine autochthone sprachlich-kulturelle Minderheiten wird es eine 

Schicksalsfrage, ob es ihnen gelingt, sich mit ihren Sprachen auf dem linguistischen 

Markt zu behaupten. Eine Möglichkeit, die Überlebenschancen zu vergrößern 

bestünde darin, sich attraktiv zu machen für Menschen, die nicht der betreffenden 

Ethnie angehören oder angehören wollen, aber sehr wohl über die Sprache einen 

Zugang zur Kultur dieser Ethnie erwerben wollen. Das würde bedeuten, dass die 

Vermittlung der Sprache nicht mit der Zugehörigkeit zur Ethnie verknüpft würde” 

(Gombos 2007:61). 

Det er altså især de små truede mindretal, der er nødt til at ændre deres holdninger og idéer 

om nationalt tilhørsforhold, og som måske netop derfor er tvunget til at give afkald på meget 

restriktive krav til deres medlemmer. Set i lyset af Tysklands historie med to verdenskrige 

og et dengang udbredt nationalsocialistisk sindelag i befolkningen undrer det ikke, at DSSV 

i langt højere grad fokuserer på de sproglige fordele, som et medlemskab i det tyske mindretal 

afstedkommer, frem for et fokus på national tilknytning.  
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Begge skoleforeninger står altså overfor en række udfordringer i forhold til at fungere som 

de institutioner der bidrager til opretholdelsen af mindretallenes kultur og identitet.  Her 

spiller forpligtelsen af elevernes forældre overfor skoleforeningerne og over for 

mindretallene en særlig rolle. Og selvom måden, hvorpå man i foreningerne søger at imødegå 

denne udfordring, er ens, har formuleringerne af de pligter, der forventes af forældrene, 

forskellig karakter. Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. har her, i langt højere grad fokus 

på de pligter, som følger med et medlemskab i mindretallet, end det er tilfældet i DSSV.  

 

8.1.9 Forældresamarbejde 

I praksis har ovennævnte også konsekvenser for det pædagogiske arbejde i mindretallenes 

uddannelsesinstitutioner. Dette ses bl.a. i forbindelse med lærernes samarbejde med 

forældrene.50 Som lærer ved en mindretalsinstitution er det nødvendigt at forholde sig til det 

faktum, at en del forældre ikke kan eller ønsker at lære mindretalssproget. For lærerne er det 

i den forbindelse en udfordring at vide, hvornår det er tilladt at tale flertalssproget med 

forældrene og hvornår det ikke er accepteret. En udfordring, som skoleforeningerne ikke 

tager op i deres dokumenter, og hvis manglende afklaring fører til usikkerhed blandt lærerne. 

Fokusgruppeinterviewet viser i denne sammenhæng, at de ret specifikke pligter, som Dansk 

Skoleforening for Sydslesvig e. V. afkræver forældrene afstedkommer en del tvivl hos 

lærerne, som har svært ved at forholde sig til, hvilken reaktion der forventes af dem, hvis 

forældrene ikke efterkommer disse: 

 

Johanna: Som forældre skal man jo skrive under på, at en af forældrene kan dansk 

eller bestræber sig på at lære dansk, og det er noget nyt. Det har mine forældre ikke 

skullet. Og hvad bør vi så gøre, når de ikke kan det? 

                                                 
50 For at etablere et godt forældresamarbejde og for at støtte forældrene i deres børns “sprog- og læseudvikling” 

(Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. 2015) har begge skoleforeninger udarbejdet forældrefoldere, som 

giver konkrete forslag til hvordan forældrene kan understøtte deres børn. Folderne gør - foruden at komme med 

tips til hvordan forældrene konkret kan agere, også opmærksomme på, hvilken rolle forældrenes egen holdning 

til mindretalssproget har og hvordan en positiv attitude fra forældrenes side kan virke fremmende for børnenes 

sprogindlæring (DSSV 2004; Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. 2016d). 
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Sofie: Det har jo ingen betydning for, om barnet kan være en del af mindretallet. 

Hvis forældrene kan hjælpe barnet eller formår at finde den hjælp, når barnet skal i 

skole, så forstår jeg ikke, hvorfor barnet skulle udelukkes. 

Mie: Det er i hvert fald noget, man hører tit: "Jamen vi har valgt det, fordi I er mere 

åbne, og at der bliver taget mere hensyn". Men der er også forskel, for der er også de 

forældre, der, selvom de ikke behersker sproget, engagerer sig. Men selvfølgelig har 

du også dem, der ikke har socialt overskud og som derfor ikke kan hjælpe, og så 

bliver det svært for eleven. Og det er dér, jeg kan tænke: "Er mindretallet så det 

rigtige for det her barn?" Sådan nogle enkelte tilfælde har jeg også. 

Lisa: Det er også det, jeg tænker, og som bliver diskuteret hele tiden: At det er 

underligt for et barn, at det bliver tvunget til at tale et andet sprog end det, der tales 

derhjemme – dér bliver det hverken brugt eller vist interesse. Men jeg synes også, at 

netop så burde vi skrive eller forpligte forældrene på, at de deltager i mindretallet. 

Og så er det jo også op til forældrene, hvor mange ressourcer de har i forhold til at 

kunne deltage. Jeg har da også ressourcestærke forældre fra DK, der er ligeglade 

med alt, hvad der foregår i Skoleforeningen og arrangementer om eftermiddagen 

osv. Så kan man også diskutere deres rettigheder til at komme ind i mindretallet 

(Fokusgruppeinterview). 

 

Det spørgsmål som her bliver rejst af fokusgruppedeltagerne er, hvad konsekvenserne for 

børnene bør være, når forældrene ikke opfylder de forventninger, som Dansk Skoleforening 

for Sydslesvig e.V. har til sine medlemmer. Fokusgruppedeltagerne lægger i den forbindelse 

større vægt på forældrenes engagement og deres aktive deltagelse i mindretallet, frem for, 

hvorvidt de er i stand til at tale dansk. Ifølge fokusgruppedeltagerne findes der også forældre 

med dansk baggrund, som ikke ønsker at være en aktiv del af det danske mindretal og 

omvendt er der forældre, der, på trods af deres manglende kendskab til det danske sprog, 

engagerer sig i deres børns skoleliv og indgår som aktive medlemmer i mindretallet. 

Udfordringen for lærerne ligger altså i, hvordan de konkret bør reagere, når de konfronteres 

med forældre, der ikke gider eller ikke formår at engagere sig i deres børns skoleliv. Denne 

udfordring har dog ikke nødvendigvis noget med forældrenes sproglige kompetencer at gøre. 
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Spørgsmål om forældreinddragelse og forældreinvolvering er ikke spørgsmål som 

udelukkende stilles i mindretallene, men diskuteres også ivrigt i flertalssammenhænge 

(Danmarks Evalueringsinstitut 2007, Solzbacher 2009, Björk et al. 2016). I forskningen om 

tosprogethed, fremhæves forældrenes forventninger og samarbejdsvilje omkring indlæringen 

af det andet sprog, dog som en særlig væsentlig faktor, der har indflydelse på børnenes 

færdigheder i det andet sprog. Blandt andet argumenterer den franske sprogforsker Grosjean 

for, at forældrenes holdning til børnenes tosprogethed har en særlig betydning for, hvorvidt 

børnene er motiverede til at lære det andet sprog (Grosjean 2009). At en stor andel af de 

forældre, der sender deres børn på en mindretalsskole ikke selv taler mindretalssproget 

medfører, at forældresamarbejdet og forældrenes involvering i børnenes skoleliv, får en 

endnu større betydning for børnenes trivsel og velbefindende i en mindretalssammenhæng. 

 

Overordnet ser forældresamarbejdet dog ud til at fungere i mindretallenes institutioner. Af 

spørgeskemaundersøgelsen fremgik det, at 81 % af de sydslesvigske lærere oplever, at 

forældresamarbejdet fungerer meget godt eller godt. Dette tal ligger noget højere i 

Nordslesvig, hvor hele 94 % svarer meget godt eller godt på spørgsmålet om, hvordan de 

samlet set vurderer forældresamarbejdet (Appendiks 6:30; Appendiks 7:75).  

 

Når spørgsmålet drejer sig om forældrenes engagement, ser tallene noget anderledes ud. Her 

vurderer 47 % af de sydslesvigske lærere forældrenes engagement som meget godt eller godt, 

mens 43 % vurderer dette til at være middelmådigt, og hele 10 % vurderer forældrenes 

engagement som dårligt. For Nordslesvig er tallene 70 %, som betragter engagementet som 

meget godt eller godt, mens 25 % anser det for at være mindre godt, og 0 % oplever det som 

dårligt (Appendiks 6:28; Appendiks 7:93).  

 

Hvorvidt forældrenes manglende kendskab til mindretalssproget anses som en udfordring for 

mindretallenes lærere ses ud fra nedenstående tabeller, hvor 76 % af de sydslesvigske lærere 

enten er helt enige eller delvist enige i, at det er en udfordring, at nogle forældre ikke taler 

dansk, mens det kun er 38 % af de nordslesvigske lærere, der vurderer det som en udfordring 

at nogle forældre ikke taler tysk.   
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Tabel 10: Es ist eine Herausforderung, dass manche Eltern nicht Deutsch sprechen (z.B. 

bei Elterngesprächen). Det er en udfordring, at nogle forældre ikke taler dansk (fx i 

forbindelse med forældresamtaler). 

 Nordslesvig Sydslesvig 

Helt enig 15 % 41 % 

Delvist enig 23 % 35 % 

Delvist uenig 25 % 9 % 

Uenig 37 % 15 % 

Ved ikke 0 % 1 % 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i Nord- og Sydslesvig 

 

Set i lyset af, at andelen af elever, der ikke har mindretalssproget som deres hjemmesprog, 

er forholdsvis ens i både Nord- og Sydslesvig, må forklaringen på den relativt store forskel 

i, hvorvidt man nord og syd for grænsen betragter forældrenes manglende sproglige 

færdigheder som en udfordring, findes et andet sted. Her spiller den offentlige italesættelse 

og diskussion af emnet sandsynligvis en væsentlig rolle. Som skitseret ovenfor 

problematiseres forældresamarbejdet tydeligt i Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V.’s 

informationsbrochure, samtidig med at emnet jævnligt diskuteres i Flensborg Avis samt 

andre fora syd for grænsen (se appendiks 14). Hertil kommer en manglende konsensus eller 

anbefalinger til, hvordan forældresamarbejdet konkret skal gribes an i tilfælde af konflikter 

eller problemer, hvilket fokusgruppeinterviewet viser. En tredje faktor kunne være, at 

problemet ikke i samme omfang gør sig gældende i Nordslesvig som i Sydslesvig, dvs. at der 

rent faktisk findes flere forældre, der taler og forstår tysk i Nordslesvig end dansk i 

Sydslesvig. En kombination af disse faktorer er givetvis medvirkende til en usikkerhed hos 

de sydslesvigske lærere, som afspejler sig i holdningerne til forældrenes engagement, og 

hvorvidt forældrenes manglende (mindretals)sproglige formåen anses som et problem.  

 

I forlængelse heraf svarer hele 57 % af lærerne i Sydslesvig, at de er helt enige i, at de 

forældre, der ikke taler dansk, burde engagere sig mere i at lære sproget, mens 34 % er delvist 
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enige. For Nordslesvig er det 11 % der er helt enige i udsagnet, mens 58 % er delvist enige 

heri (Appendiks 6:28; Appendiks7:94). 

 

Alligevel har næsten alle lærere et pragmatisk perspektiv på forældresamarbejdet, som 

afspejler sig i deres svar på spørgsmålet om, hvorvidt der findes gyldige grunde til at tale 

flertalssproget med forældrene. I Nordslesvig svarer i alt 92 %, at de er helt enige hhv. delvist 

enige i, at der er gyldige grunde til at tale dansk med forældrene, mens tallet for Sydslesvig 

er en anelse mindre. Her svarer sammenlagt 83 %, at de er enten helt eller delvist enige i, at 

der er gyldige grunde til at tale tysk med forældrene. 

 

Tabel 11: Der er gyldige grunde til at tale flertalssproget med forældrene. 

 Nordslesvig Sydslesvig 

Helt enig 60 % 39 % 

Delvist enig 32 % 44 % 

Delvist uenig 4% 10 % 

Uenig 3% 6 % 

Ved ikke 1% 1 % 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i Nord- og Sydslesvig 

 

Ser man nærmere på, hvordan lærerne vurderer deres kollegaers rolle i forældresamarbejdet, 

viser det sig, at hele 89 % af de nordslesvigske lærere enten er helt eller delvist enige i, at de 

lærere, der ikke taler flertalssproget, altså dansk, burde understøttes i at lære sproget for at 

styrke forældresamarbejdet. I Sydslesvig er 59 % helt enige eller delvist enige i, at lærere, 

der ikke taler tysk, burde understøttes i at lære det.  
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Tabel 12: For at styrke samarbejdet med forældrene burde de lærere, der ikke taler 

flertalssproget, understøttes i at lære sproget. 

 Nordslesvig Sydslesvig 

Helt enig 64 % 23 % 

Delvist enig 25 % 36 % 

Delvist uenig 8 % 17 % 

Uenig 1 % 20 % 

Ved ikke 1 % 4 % 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i Nord- og Sydslesvig 

 

I den forbindelse er det interessant at hele 37 % af de sydslesvigske lærere ikke vurderer det 

som nødvendigt, at de lærere, der ikke taler flertalssproget, bør understøttes heri. Dette 

gælder kun for 9 % af de nordslesvigske lærere. For de sydslesvigske lærere er det at kunne 

tale flertalssproget altså mindre væsentligt end for de nordslesvigske lærere. Dette kan der 

være mindst to mulige forklaringer på: 

 

For det første kan det hænge sammen med antallet af lærere, der ikke er i stand til at tale 

flertalssproget på et tilstrækkeligt niveau. I den forbindelse vurderer 65 % af de sydslesvigske 

lærere, at de taler flertalssproget (tysk) på ekspert- eller modersmålsniveau, mens dette ”kun” 

gælder for 41 % af de nordslesvigske lærere. Hertil kommer en mindre forskel i antallet af 

nordslesvigske og sydslesvigske lærere, der føler sig hjemme i begge sprog. Tallet ligger på 

49 % for de sydslesvigske lærere, mens det ligger på 34 % for de nordslesvigske (Appendiks 

6:14; Appendiks7:32). 

 

Dette kunne tyde på, at der i Nordslesvig er en udfordring med lærere, der – i hvert fald ikke 

i samme udstrækning som i Sydslesvig – formår at tale flertalssproget, hvilket kan forklare, 

hvorfor et manglende kendskab til flertalssproget i højere grad ses som en faktor, der burde 

afhjælpes i Nordslesvig end i Sydslesvig. 

 



 

143 

 

Som en anden mulig forklaring kan igen italesættelsen af problemstillingen nævnes. DSSV 

henviser i dokumentet Sprachförderung in den Institutionen eksplicit til vigtigheden af, at 

lærere og pædagoger er i stand til at tale begge sprog:  

“Es ist notwendig, dass Erzieher und Lehrer beide Sprachen mindestens zu einem 

gewissen Grad beherrschen, um die Probleme der Kinder beim Sprachenlernen zu 

erfassen” (DSSV 2004:12).  

Og af dokumentet Informationen zur Arbeit des Deutschen Schul- und Sprachvereins für 

Nordschleswig fremgår det, at såfremt en lærer eller pædagog ikke har kompetencer i begge 

sprog, må vedkommende erhverve sig disse (2002b:2). En sådan præambel findes ikke i de 

sydslesvigske dokumenter, hvilket kan være medvirkende til, at de nordslesvigske lærere i 

højere grad end de sydslesvigske betragter lærernes tosprogethed som en vigtig faktor. 

 

8.1.10 Sammenfatning 

Analysen af den institutionelle kontekst, som mindretalspædagogikken udspiller sig i, har 

vist, at der til dels er en række institutionelle aspekter, som det danske og det tyske mindretal 

har til fælles, men at der også er aspekter, som mindretallene håndterer på forskellig vis. Til 

nogle af de ting, som mindretallene håndterer på forskellig vis, hører bl.a. de forventninger, 

skoleforeningerne har til deres medlemmer. I det danske mindretal stilles der mere opstilles 

der mere konkrete forpligtelser til elevernes forældre, som skal underskrive en blanket, hvor 

de binder sig til at lære dansk, hvis ikke de allerede taler sproget. Fordi disse relativt 

stringente forpligtelser ikke følges op af konkrete anbefalinger til, hvordan lærerne skal 

forholde sig over for forældre, som ikke “opfylder” kravene, bidrager de til en vis usikkerhed. 

Samtidig vurderes forældrenes manglende sprogkundskaber som en større udfordring af 

lærerne i det danske mindretal end af lærerne i det tyske mindretal, hvilket netop kan være 

relateret til den måde, denne udfordring italesættes på. 

Et væsentligt aspekt, som begge mindretal må forholde sig til, og som har afgørende 

betydning for den måde, lærerne kan tilrettelægge og gennemføre deres undervisning på, er 

elevernes sproglige baggrund. Ifølge spørgeskemaundersøgelsen vurderer over 80 % af de 
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nordslesvigske lærere og over 95 % af de sydslesvigske lærere, at flertallet af elever i den 

klasse, de underviser mest i, ikke har mindretalssproget som deres modersmål. 

Elevsammensætningen i mindretallenes institutioner betyder, at elevernes sproglige 

baggrund bliver et grundvilkår i mindretalspædagogens daglige virke. Et grundvilkår, som 

de konstant må forholde sig til, både ud fra et didaktisk synspunkt og ud fra et moralsk og 

etisk perspektiv. 
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8.2 Den normative kontekst 

De normer, værdier og målsætninger, som skoleforeningerne har udstukket for 

mindretallenes uddannelsesinstitutioner, og som de gennem mundtlige og skriftlige udsagn 

tilkendegiver, er væsentlige aspekter i en analyse af rammebetingelserne for den 

mindretalspædagogiske praksis. Lærerne agerer og handler mere eller mindre bevidst, men 

altid i forhold til disse værdier og normer. Det er derfor essentielt at se nærmere på, hvilke 

normer, værdier og målsætninger, der gælder i mindretallenes uddannelsesinstitutioner. 

 

8.2.1 Værdier og målsætninger 

Af de dokumenter, som skoleforeningerne har offentliggjort, og som ekspliciterer deres 

målsætninger og værdier, fremgår det:  

”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 samtidig vigtigt for os at dygtiggøre børnene til at 

begå sig i en tysk hverdag” (Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. 2013:7). 

“Vi søger i samarbejde med forældrene at bidrage til elevernes sproglige, faglige, 

kulturelle samt demokratiske dannelse og alsidige personlige udvikling” (Dansk 

Skoleforening for Sydslesvig e.V. 2013:17). 

Og: 

“Die Schulen und Kindergärten schaffen die Möglichkeit, die Schüler sowohl in die 

deutsche als auch in die dänische Sprach- und Kulturwelt einzuführen. Damit wird ein 

auf Toleranz und Selbstbestimmung beruhendes Leben in zwei Kulturen möglich. Die 

Verbundenheit zur deutschen Minderheit und zur Region Nordschleswig ist dabei 

häufig Ausgangspunkt des schulischen Lernens“ (DSSV 2004:5). 
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“Die Arbeit in den Institutionen und die genannten Aktivitäten sollen im Ergebnis 

dazu führen, dass die Kinder für Demokratie, für die Verständigung der Völker 

eintreten, unterschiedliche Sprachen und Kulturen akzeptieren und Toleranz 

gegenüber Andersdenkenden praktizieren” (DSSV 2002b:2). 

Som det kan ses ud fra ovenstående, fremhæver begge skoleforeninger stort set de samme 

målsætninger og værdier som grundlag for deres arbejde: 

 

● At dygtiggøre børnene i mindretalssproget og -kulturen. 

● At fremme bevidstheden om et tilknytningsforhold til mindretalsnationen. 

● At dygtiggøre børnene i flertalssproget og -kulturen. 

● At fremme en tilknytning til regionen. 

● At fremme tolerance og demokratisk handling hos børnene. 

 

I de følgende afsnit vil jeg komme nærmere ind på disse værdier og målsætninger og vise, 

hvordan disse har undergået en udvikling, som må ses som resultat af nogle bredere 

diskursive forandringer og udviklinger i samfundet.  

 

Disse udviklinger er: 

 

● Et skift fra en negativ opfattelse af tosprogethed til en opfattelse af tosprogethed som 

noget positivt. 

● Globaliseringens dobbelte struktur: Globaliseringen skaber på den ene side et større 

globalt udsyn og en øget forståelse blandt mennesker fra forskellige kulturer. 

Samtidig bidrager globaliseringen også til det modsatte, nemlig et større fokus på den 

lokale og regionale autonomi. 

● En overgang fra et statisk og essentialistisk kultur- og identitetsbegreb til en forståelse 

af kultur og identitet som flydende, kontingente og konstruerede.  
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Ovenstående vil blive underbygget og nuanceret med de data, jeg har indsamlet, for at give 

et fyldestgørende billede af skoleforeningernes institutionelle værdier og normer, sådan som 

disse rammesætter den mindretalspædagogiske praksis. 

 

8.2.2 Sprog 

Ud fra de foregående afsnit skulle det være blevet tydeligt at sprog, og her i særdeleshed 

mindretalssproget, er en kerneværdi og en væsentlig identitetsmarkør for både det tyske og 

det danske mindretals skoleforening. Følgende citat fra DSSV’s hjemmeside illustrerer dette:  

"In unseren Schulen wird der Unterricht in deutscher Sprache erteilt, wie überhaupt 

die deutsche Sprache ein wesentlicher Identitätsfaktor für unsere Gemeinschaft ist. 

Mit der Sprache vermitteln wir unsere Zugehörigkeit zum deutschen Kulturkreis und 

zur Geschichte der deutschen Volksgruppe in Dänemark. Andererseits gehören auch 

die Vermittlung einer muttersprachlichen Kompetenz in der dänischen Sprache sowie 

die Vermittlung dänischer Kultur und Geschichte zum natürlichen Auftrag unserer 

Schulen" (DSSV 2017). 

Mindretalssproget indtager en særlig rolle i det pædagogiske arbejde, fordi det er gennem 

sproget, at elevernes medlemskab i mindretallet bliver åbenlyst, og det er gennem sproget, at 

tilhørsforholdet til det nationale fællesskab, som mindretallet repræsenterer, formidles. 

Samtidig er det gennem sproget, at mindretallene afgrænser sig fra flertalsbefolkningen 

(Søndergaard et al. 1986:155).  

 

Sprog udgør altså en væsentlig og frem for alt synlig gruppemarkør, som bidrager til, at 

medlemmer i gruppen hurtigt kan genkende hinanden. Sproget er et særligt bindeled mellem 

mennesker – et bindeled, som er meget åbenlyst, og et bindeled, der kombinerer individualitet 

med kollektivet. Når vi som individer gør brug af sproget, gør vi det i kraft af vores eksistens 

som sociale individer. I vores brug af sproget trækker vi på forskellige sociale identiteter, 

afhængigt af hvilken situation vi befinder os i. Den helt centrale rolle, som sproget indtager 

i menneskers dagligdag, potenteres så at sige for mindretallenes vedkommende. Her bliver 

sproget den primære identifikationsfaktor. Denne identifikation udfordres når størstedelen af 
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mindretalsskolernes elever først lærer mindretalssproget, når de starter i børnehaven eller 

skolen. Selvom mindretalsskolerne ihærdigt arbejder for ikke at blive reduceret til at være 

sprogskoler, spiller elevernes, og for den sags skyld også lærernes, sproglige kompetencer en 

helt central rolle i mindretallene. 

 

Der er dog sket en afgørende ændring i den måde, skoleforeningerne italesætter sprog på. 

Tidligere blev der primært fokuseret på formidlingen af mindretalssproget udelukkende ved 

hjælp af mindretalssproget. Samtidig var det kun mindretalssproget, der var fokus på. 

Indlæringen af flertalssproget stod enten slet ikke til debat, eller den blev holdt på et 

minimum. Dette ses eksempelvis i følgende sætning, der tidligere var et udbredt mantra i det 

danske mindretal:  

 

”Så dansk som muligt, så tysk som nødvendigt” (Mikkelsen Buhl 2012:161). 

 

For det tyske mindretals vedkommende beskriver en af eksperterne flertalssprogets status 

kort efter anden verdenskrig således: 

“Die Schulen hatten ein klares Ziel nach 1945: Sie waren die Schulen der Deutschen 

Volksgruppe. Die Eltern die das ganz gezielt und gewollt wollten und dass trotz der 

nationalen Schwierigkeiten. Deshalb waren das Schulen mit sehr vielen 

Funktionärskräften, die dann auch ihr Leben lang hiergeblieben sind. Dadurch waren 

die Schulen auch sehr deutsch geprägt. Die Dänische Sprache hatte einen sehr 

geringen Stellenwert am Anfang. Ich kann aus meiner eigenen Kindheit erinnern, dass 

wir gar keinen Dänisch Unterricht hatten. Da kam der Dänisch Lehrer einmal in der 

Woche und dann bekamen wir immer mittwochs 5 Stunden Unterricht. Und wenn er 

krank war, gab es gar keinen Unterricht” (Ekspertinterview 1). 

Fokus lå altså dengang helt klart på, at mindretallenes skoler skulle ses som de institutioner, 

der videreførte og videregav mindretalssproget og mindretalskulturen. Dette er stadig 

mindretalsinstitutionernes primære opgave, men nu med modifikationer, således at også 
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flertalssproget kan og skal inddrages i undervisningen for at fremme børnenes (to)sproglige 

kompetencer. I de aktuelle dokumenter finder man nu sætninger som: 

”Elevernes to sprog skal anerkendes og udvikles. Den danske sprogtilegnelse skal 

støttes så godt som muligt ved at inddrage alle muligheder og redskaber, der er til 

rådighed, herunder også børnenes tysksproglige kompetencer” (Mikkelsen Buhl 

2012:161). 

Og: 

“Schulen und Freizeiteinrichtungen [bereiten] neben ihren sonstigen Aufgaben als 

pädagogische Institutionen auf ein Leben in der Minderheit und auf die Begegnung 

mit zwei Kulturen vor. Sie pflegen und vermitteln in besonderem Maße deutsche 

Sprache und Kultur. Damit wird Zweisprachigkeit zu einem zentralen Anliegen der 

deutschen Institutionen” (DSSV 2004:6). 

Disse to citater viser eksemplarisk, hvilken forandring mindretallene har undergået. Det 

bliver her tydeligt, at synet på, hvad mindretallenes målsætninger bør være, har ændret sig. 

Tidligere var den overordnede opfattelse, at mindretalssproget var det eneste anerkendte 

sprog, og at flertalssproget udelukkende skulle tales i forbindelse med flertalssprogs 

undervisningen. Der er altså sket et skift i forhold til den status, flertalssproget og -kulturen 

indtager i mindretallene, og den måde, tosprogethed betragtes på. 

 

Fra halvsproget til tosproget 

Man er altså gået fra at betragte elevernes tosprogethed som et nødvendigt onde til at betragte 

det som et positivt aspekt. Denne forandring kan ud fra et diskursivt perspektiv ses i lyset af 

en række nytænkninger inden for lingvistikken. Moderne tosprogethedslingvistik har 

bidraget til, at tosprogethed ikke længere betragtes som negativt, men derimod som en 
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ressource (specielt i en globaliseret verden).51 Tidligere blev der talt om “semilingualism” 

(Graf 1987:33), dvs. halvsprogethed i forbindelse med tosprogethed, hvilket indebar en 

antagelse om, at tosprogede børn ikke var i stand til at tale hverken deres første eller deres 

andet sprog til fulde. Denne antagelse må ses i relation til, at tosprogede børn ofte præsterer 

markant dårligere i skolen end monolingvale børn (ibid.). Nyere forskning har dog vist, at 

denne forskel er afledt af sociodemografiske faktorer og ikke et resultat af børnenes sproglige 

evner (Lynggaard et al. 2013). Særligt interessant i den forbindelse er, at det tyske 

mindretalsgymnasium i Åbenrå i 2015 blev kåret til Danmarks bedste gymnasium, målt på 

de studerendes karaktergennemsnit, og at det i 2016 lå på en fjerdeplads med et 

karaktergennemsnit på 8,3 i forhold til et landsgennemsnit på 7,3 (Deutsches Gymnasium 

Apenrade 2017). Disse tal taler for sig og viser, at tesen om, at tosprogede børn præsterer 

dårligere i skolen end monolingvale børn, ikke kan overføres til alle sammenhænge og ikke 

gør sig gældende i mindretallene. 

 

En teoretiker, der har bidraget til en nytænkning inden for feltet, og hvis arbejde har haft stor 

indflydelse på senere forskning og ikke mindst holdningerne til tosprogethed, er Chomsky. 

Chomsky har med sin sprogteori haft stor betydning for forskningen i sprogtilegnelse: Han 

argumenterer for, at andetsproget kan læres uden en eller anden form for særlig undervisning, 

idet evnerne til at lære sprog ifølge ham er medfødte (Chomsky 2007). Ifølge Chomsky 

baserer sprog – uanset om der er tale om førstesproget (L1) eller andetsproget (L2) – sig på 

et i mennesket inhærent sprogsystem. Derfor er der ingen grund til at antage, at L2 er 

vanskeligere at lære en L1. 

 

Også den amerikanske lingvist William Labov har haft stor indflydelse på den måde, 

tosprogethed betragtes på. Gennem studier af subkulturers brug af sprog viste Labov, at 

sproglig afvigelse fra normen ikke i sig selv er negativ, men at en systematisk brug af særlige 

afvigelser fra standardsproget kan bidrage til at fæstne og etablere såkaldte “speech 

communities” (Labov 1972). Labovs undersøgelser betød, at afvigelser fra normer ikke 

                                                 
51 Som eksempel kan den Europæiske Unions understøttelse af flersprogethed nævnes 

(www.ec.europa.eu/education/policy/multilingualism en). 

http://www.ec.europa.eu/education/policy/multilingualism
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længere kunne betragtes som deficit, men snarere måtte ses som en væsentlig faktor til 

opretholdelse af forskellige sociale grupperinger. 

 

Synet på tosprogethed har altså undergået nogle diskursive forandringer: Fra at være blevet 

betragtet som noget negativt, bliver det nu i større omfang og, især inden for lingvistikken, 

betragtet som positivt. 

“Wo die Soziolinguistik früher Defizite sah und nach kompensatorischen 

Programmen rief, stellte sie nun den Wert von regionalen Sprachen oder auch 

Dialektsprachen aus” (Graf 1987:36). 

Jeg mener, at disse diskursive forandringer må ses som en væsentlig årsag til, at tosprogethed 

også i mindretallene nu har positive konnotationer. Interessant er det i denne sammenhæng, 

at disse diskursive forandringer i høj grad afspejles i datamaterialet, hvor både dokumenter, 

fokusgruppedeltageres og eksperters udsagn vidner om en grundlæggende positiv holdning 

til tosprogethed. Nedenstående uddrag af fokusgruppeinterviewet eksemplificerer dette: 

 

Lisa: De taler jo ofte også tysk, men de ved, hvor de hører henne.  

Mie: Jeg synes heller ikke, man skal se negativt på det, at de taler tysk. Det er 

jo helt naturligt for dem, at de skifter sprog, og sådan har jeg også selv haft det. 

Det er først nu, hvor man er lærer, at man er opmærksom på det at tale dansk 

også med kollegaer. Det får man jo at vide, at det skal man. Og det synes jeg 

er forkert, når det er naturligt for dem at skifte. Det er jo en styrke, at de kan 

skifte mellem to sprog. Så viser de jo også, at de kan beherske to sprog. Og 

tage det bedste fra begge kulturer”. 

Sofie: det er også forskelligt fra ven til ven. Der er nogen, de taler tysk med, 

og så er der andre, de taler dansk med. Når de så står sammen 3-4 stykker, så 

taler de dansk med nogen og tysk med nogen andre. Og alle forstår jo, hvad der 

bliver sagt. 
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Johanna: Det er jo det samme med os. Vi springer jo også fra det ene til det 

andet. Og så er der nogen, der ikke lige skal høre, hvad der bliver sagt, og så 

føler man, at det er mere sikkert at tale dansk. Det er fra det ene til det andet. 

Det er meget fedt at kunne det. 

Lisa: Og hvis man kigger på de undersøgelser, der er lavet om de kognitive 

fordele, tosprogethed har – at det styrker hjernen osv., så synes jeg også, at det 

er noget, der skal med, når vi taler om, hvorfor det her det er fedt. Selvfølgelig 

har vi en historisk baggrund og kultur, men vi er også nødt til at profilere os på 

det. Det kan godt være, at de tilbyder engelsk i den tyske skole fra kl. 9-11, 

men vi lever sproget, og det er vigtigt, fordi så kommer hjernen også til at 

udvikle sig. Altså virkelig se det som en ressource i forhold til, at det styrker 

én i så mange områder (Fokusgruppeinterview). 

 

Ovenstående citat viser fokusgruppedeltagernes positive syn på tosprogethed. Alle ser ud til 

at være enige om, at det at skifte fra det ene til det andet sprog er naturligt og derfor ikke 

noget, som bør forbydes, men som i stedet bør betragtes som positivt. I sidste afsnit af 

ovenstående citat føres denne argumentation videre. Lisa fremhæver her, at tosprogethed og 

de positive aspekter dette medfører, bør være det, mindretalsskolerne profilerer sig på. 

 

Ud fra et forskningsmæssigt perspektiv er en sådan grundlæggende positiv holdning til 

tosprogethed og til andetsproget afgørende for tosprogede børns sproglige kompetencer. 

Familien, daginstitutions- og skolemiljøet udgør tilsammen en stor del af barnets samlede 

sproglige miljø, og det er summen af de input, der kommer fra dette miljø, der har effekt på 

børnenes sprogtilegnelse (Thomsen et al. 2009:8; Reich et al. 2002:16). Der er derfor 

afgørende for tosprogede børns sproglige kompetencer, at de møder optimale forhold her. 

Undersøgelser viser i den forbindelse, at det har en positiv betydning for tosprogede elevers 

faglige og personlige/sociale udvikling og trivsel, at lærere og pædagoger anlægger et 

ressourcesyn på eleverne, og at der udvises en anerkendende tilgang til børnenes modersmål 

og kulturelle baggrund (Grosjean 2009:3; Danmarks Evalueringsinstitut 2007; Dubitz et al. 

2011:251). Har de voksne, som barnet omgiver sig med, en negativ opfattelse af 
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tosprogethed, vil dette kunne have negative konsekvenser for barnets selvopfattelse og 

vanskeliggøre sprogtilegnelsen. En positiv holdning til tosprogethed, derimod, understøtter 

børnene i deres læring og har dermed en positiv effekt på børnenes sproglige kompetencer 

(Reich et al. 2002:16).  I en mindretalssammenhæng er det derfor væsentligt, at lærerne har 

en positiv holdning til tosprogethed, således at mindretalssproget bliver det sprog, som 

børnene knytter positive erfaringer til. 

“Es ist wesentlich, dass die Kinder das Zusammensein mit anderen Kindern und mit 

den Erwachsenen als geborgen und positiv erleben, so dass sie die 

Minderheitensprache mit positiven Gefühlen verbinden. Wichtig ist auch, dass der 

nahe persönliche Kontakt mit den Erwachsenen emotionale Alltagserfahrungen 

enthält, und dass unpersönliches Allgemeinwissen minimiert wird” (Pedersen 

2010:60).  

En tæt, emotionel og autentisk kontakt mellem voksne og børn, fremmer altså børnenes 

identifikation med mindretalssproget (ibid.). Dette er man opmærksom på i 

skoleforeningerne. Af Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V.’s årsberetning fra 2015 

fremgår det bl.a.:  

“Sprog er nøglen til fællesskab og kultur og dermed også nøglen til, hvordan børn og 

unge oplever og identificerer sig med forældrenes valg af dansk pædagogisk 

virksomhed […] Altså – jo mere vi bibringer vores børn og unge færdigheder og glæde 

ved brugen af dansk sprog, desto større er sandsynligheden for, at erindringen om livet 

i vores institutioner vil vende tilbage som en positiv oplevelse, og at man gerne taler 

dansk. For os alle er det en stadig udfordring at være aktive sprogudøvere på dansk og 

samtidig bibringe vores elever færdigheder på tysk, uden at dansk og tysk af den grund 

skal opleves og forstås som hinandens modsætninger” (Dansk Skoleforening for 

Sydslesvig e.V. 2015:19). 

Et grundvilkår for, at børnene kan opbygge positive associationer til mindretalssproget, er 

altså dels relateret til et positivt syn på mindretalssproget, men er også afhængigt af, at der 

ikke knyttes negative holdninger og attributter til flertalssproget. Flertalssproget bør derfor, 
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i samme udstrækning som mindretalssproget, forbindes med positive erfaringer og 

holdninger.52 

 

I denne sammenhæng er det nævneværdigt, at i lige så høj grad som det af 

ekspertinterviewene og dokumenterne fremgår, at sprog er en af mindretalsinstitutionernes 

grundsøjler, i lige så høj grad er det for lærerne vigtigt at fremhæve, at deres opgave består 

af mere end “blot” at dygtiggøre børnene i at mestre to sprog. Lisa sammenfatter denne 

opfattelse således:  

Lisa: Noget af det, der jo adskiller os fra flertalsskolerne, er, at vi er så 

sprogfokuserede. Og så kan man jo diskutere, om det er godt eller skidt. For det er jo 

fint, hvis børnene taler dansk, men hvis ikke de får udviklet deres selvstændighed eller 

deres selvværd og selvtillid, så kan man jo stille spørgsmålstegn ved, hvor fedt det er 

at kunne to sprog, hvis man ikke tør stå frem med det. Det er jeg bange for, at der hele 

tiden er fokus på sprog, sprog, sprog. Det er fint, men vi glemmer, at det er små 

mennesker, vi har gøre med – individer, der har behov og måske også vil noget andet 

på et tidspunkt end det, vi synes er det rigtige. Det synes jeg går tabt. Og jeg er også 

bange for, at når man går ind og formulerer en mindretalspædagogik, at så bliver det 

igen sprog, der bliver det vigtigste. Det kan blive begrænsende, hvis ikke man 

definerer sprog som noget, der indebærer meget mere end bare at tale. Sprog kan jo 

også være at have en stemme i et fællesskab, og så er vi ude i det sociale. Men hvis vi 

decideret kun taler om sprog, synes jeg det bliver meget begrænsende. Det er klart, at 

det er en meget vigtig del i vores arbejde, men der er andre ting, som er lige så vigtige 

(Fokusgruppeinterview). 

Hun pointerer her, at det fokus, som skoleforeningerne anlægger på det sproglige, kan virke 

begrænsende og indskrænkende for lærerne i mindretallene. Mindretalsinstitutionerne er 

netop ikke sproginstitutioner, men mindretallenes institutioner, og repræsenterer derfor, 

ifølge hende, mere end blot mindretallenes sprog.  

                                                 
52 Samtidig er det væsentligt at holde fast ved, at mindretalspædagogik ikke fuldstændig kan sammenstilles 

med tosprogethedspædagogik, da de politiske, økonomiske og sociale rammer i mindretallenes institutioner 

adskiller sig markant fra de rammebetingelser, som flertallets institutioner fungerer under. 
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Den rolle, sprog og særligt mindretalssproget spiller i mindretallene, har altså som sådan ikke 

forandret sig – mindretalssproget er stadig hovedsproget i mindretallenes institutioner. 

Samtidig har flertalssproget nu fået en anden status, og den måde, flersprogethed betragtes 

på, har forandret sig fra et negativt syn til et positivt. Sprog og sprogets betydning udgør 

derfor en stor del af mindretals lærernes hverdag og er et aspekt, som de er nødt til at forholde 

sig til konstant.  

 

8.2.3 Kultur 

Som det kan ses ud fra skoleforeningernes formålsparagraffer, er det dog ikke alene vigtigt, 

at eleverne bliver kompetente i mindretalssproget, men også at de lærer “at begå sig i to 

kulturer”. I denne sammenhæng er det væsentligt at forstå, at tosprogethed og det at kunne 

begå sig i flere kulturer ikke er en og samme sag. Grosjean beskriver dette således: 

“Even though many bilinguals are also bicultural (they interact with two cultures and 

they combine aspects of each), many others are monocultural (e.g. the inhabitants in 

the German speaking part of Switzerland who often acquire three or four languages 

during their youth). Thus one can be bilingual without being bicultural just as one can 

be monolingual and bicultural (e.g. the British who live in the USA)” (Grosjean 2010). 

Set i lyset af skoleforeningernes ønske om, at mindretallenes skoler ikke skal være 

værdineutrale sprogskoler men netop mindretalsskoler (Dansk Skoleforening for Sydslesvig 

e.V. 2016e), bliver elevernes indføring i mindretals kulturen særlig vigtig. Af 

skoleforeningernes dokumenter fremgår det også specifikt, at kulturkompetence er en 

væsentlig målsætning for dem: 

“Kulturkompetence - vi formidler dansk sprog og kultur, dygtiggør samtidig til at leve 

og virke i det tyske samfund og bidrager til forståelse for andre kulturer” (Dansk 

Skoleforening for Sydslesvig e.V. 2017b). 
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“Die Schulen und Kindergärten schaffen die Möglichkeit, die Schüler sowohl in die 

deutsche als auch in die dänische Sprach- und Kulturwelt einzuführen” (DSSV 

2004:6). 

Begge skoleforeninger søger dermed at fremme en form for kulturel kompetence, som i 

denne sammenhæng skal sikre, at børnene bliver i stand til at kunne begå sig i både den 

danske og den tyske kultur (og andre kulturer). 

 

Også i deres definition af kulturbegrebet, som her specifikt dækker over både den danske og 

den tyske kultur og mere bredt også dækker over andre kulturer, er der sket en diskursiv 

ændring. Historisk set har omdrejningspunktet tidligere være et nationalt kulturbegreb, dvs. 

at skoleforeningernes primære fokus på det kulturelle område har været formidlingen af 

mindretalsnationens kultur. Ovenstående citater tydeliggør, at flertalskulturen nu også spiller 

en væsentlig rolle, og at skillelinjen mellem mindretalskulturen og flertalskulturen er mere 

flydende.  

 

Denne diskursive nytænkning må ligeledes ses i relation til de overordnede 

samfundsmæssige og politiske forandringer, der er sket i løbet af de seneste 20-30 år. I den 

forbindelse må globaliseringen betragtes som en væsentlig primus motor. Globaliseringen 

kan netop ses som faktor, der fører til, at nationalstatens betydning bliver mindre væsentlig, 

og at nationalfølelsen som følge heraf spiller en mindre rolle for det enkelte individ (Giddens 

1995:86; Carnoy 2003:32). Årsagen hertil ligger i, at globaliseringen bidrager til, at 

grænserne mellem nationerne bliver mindre. Det er nu muligt for det enkelte menneske at 

flytte sig fysisk fra ét land til et andet uden de store vanskeligheder, og det er også blevet 

muligt at have kontakt til mennesker i hele verden uden nødvendigvis at være fysisk tilstede 

samtidigt. Globaliseringen fremmer altså nedbrydningen af territoriale grænser. Denne 

nedbrydning gør, at flersprogethed og flerkulturalitet bliver vigtige kompetencer til at begå 

sig i en verden, der er kendetegnet ved en lille afstand mellem nationer og stater og det 

globale og lokale. 
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At være i stand til at kunne begå sig i flere kulturer og kunne tale flere sprog bliver derfor 

særlig vigtigt i en globaliseret verden: 

“Es ist aber auch zweifellos so, dass auf dem globalisierten Arbeitsmarkt 

Plurilingualismus nur von Vorteil sein kann […] verspricht er doch auch 

interkulturelles Wissen, interkulturelle Fertigkeiten […] und lässt darauf hoffen, dass 

der Betreffende mit neuen Sprachen und Situationen flexibler umgehen und schneller 

lernen kann, als etwa ein Einsprachiger” (Gombos 2007:59). 

Kontakten mellem forskellige kulturer og besiddelsen af en kulturel kompetence er altså 

essentiel i en moderne, globaliseret verden. En teoretisk grundantagelse i den forbindelse, og 

som muliggør det i det hele taget at tale om en form for interkulturalitet, er idéen om 

kulturelle identiteter som fragmenterede og multiple. Denne antagelse står i modsætning til 

en tidligere, essentialistisk forståelse af identitet, hvor identitet er statisk og fastlåst. Ifølge 

den britiske kulturteoretiker Stuart Hall er moderne identiteter netop karakteriseret ved 

konstant foranderlighed. At (kulturelle) identiteter ikke længere er stabile og fikserede, 

medfører også, at individer strategisk og bevidst kombinerer forskellige kulturelle elementer 

i deres identitet. Resultatet heraf er det, Hall betegner som hybride identiteter (1994:219). 

Termen hybride identiteter henviser til, at identiteter er underlagt historiske, politiske og 

sociokulturelle processer og forandringer, herunder især globaliseringen. Som resultat af 

globaliseringen er individers biografier og identitet ikke længere lokaliseret til et bestemt 

geografisk og historisk sted, men derimod: 

 ”[…] das Produkt mehrerer ineinandergreifender Geschichten und Kulturen […] und 

gehören zu ein und derselben Zeit mehreren Heimaten und nicht nur einer bestimmten 

Heimat an (Hall 1994:219).  

Globaliseringen fremmer gennem ophævelsen af afstanden mellem forskellige steder i 

verden hybride, kulturelle identiteter og dermed mere overordnet interkulturalitet. Ud fra et 

teoretisk perspektiv giver det altså god mening, at skoleforeningerne har ændret deres syn, 

således at der i deres værdisæt nu tages hensyn til både mindretals- og flertalskulturen. 
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Også mindretallenes lærere er bevidste om vigtigheden af at bringe børnene i kontakt med 

mindretallets og flertallets kultur og værdier. Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår det, at 

35 % af de nordslesvigske lærere ofte inddrager elementer af flertalskulturen i deres 

undervisning, mens 42 % svarer, at dette sker engang imellem. I Sydslesvig er det 25 %, der 

inddrager den tyske kultur ofte, mens 49 % gør dette engang imellem.  

 

Tabel 13: Wie häufig beziehst du Elemente der dänischen Kultur in deinen Unterricht 

ein? / Hvor tit inddrager du elementer fra tysk i din undervisning? 

 Nordslesvig Sydslesvig 

Ofte 35 % 25 % 

Engang imellem 42 % 49 % 

Sjældent  20 % 21 % 

Aldrig 3 % 5 % 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i Nord- og Sydslesvig 

 

Denne tendens er, ikke overraskende, stigende, når det drejer sig om mindretalskulturen, hvor 

49 % i Nordslesvig tilkendegiver, at denne inddrages ofte i undervisningen, mens ca. 35 % 

mener, at dette sker engang imellem. Det er især mindretalslærerne syd for grænsen, der 

inddrager den danske kultur; her er det 63 % af dem, der har svaret på spørgeskemaet, der 

mener, at de ofte inddrager elementer af dansk kultur i deres undervisning, mens 28 % 

vurderer, at dette sker engang imellem. 

 

Tabel 14: Wie häufig beziehst du Elemente der deutschen Kultur in deinen Unterricht 

ein? / Hvor tit inddrager du elementer fra dansk kultur i din undervisning?  

 Nordslesvig Sydslesvig 

Ofte 49 % 63 % 

Engang imellem 35 % 28 % 

Sjældent  16 % 7 % 

Aldrig 0 % 2 % 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i Nord- og Sydslesvig 
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Det kan i denne sammenhæng diskuteres, hvorvidt det er tilstrækkeligt, at omkring halvdelen 

af de nordslesvigske mindretalslærere, der har svaret på spørgeskemaet, inddrager 

mindretallets kultur ofte. Men antallet hænger givetvis sammen med, at det er vanskeligt at 

definere og konkretisere inddragelsen af kultur og værdier. I spørgeskemaet blev det i den 

forbindelse pointeret, at definitionen af begreber som kultur, værdier og normer er så 

flydende, at det er svært at pege præcist på, hvordan disse aspekter inddrages i 

undervisningen. I et åbent spørgsmål om, hvordan lærerne formidler tyske og danske værdier 

i deres undervisning, blev der bl.a. svaret således: 

“Es ist nicht wirklich eindeutig, was deutsche Werte und Normen sein sollen. Es gibt 

auch innerhalb Deutschlands eine gewisse Werte- und Normenpluralität. Die Pluralität 

bemühe ich mich, zu vermitteln, zumal die Schüler auch mit der Vielfalt der dänischen 

Werte und Normen (z.T. in der Freizeit) konfrontiert werden“ 

(Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i Nordslesvig). 

Og 

“Was sollen deutsche Werte und Normen genau sein? “ (Spørgeskemaundersøgelse blandt 

lærere i Nordslesvig). 

 

“Jeg ved ikke, hvad det er for en kultur, der spørges til, men da jeg kommer fra Danmark, 

vil min lærerrolle sikkert være præget af det“ (Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i 

Sydslesvig). 

 

Det ser altså umiddelbart ud til at være vanskeligt for mindretallenes lærere at definere kultur- 

og værdibegrebet. I den forbindelse blev lærerne både i spørgeskemaundersøgelsen og 

fokusgruppeinterviewet bedt om at give eksempler på, hvordan kulturbegrebet mere konkret 

indgår i deres undervisning, hvilket ligeledes var vanskeligt for dem at præcisere. Dette 

hænger givetvis sammen med, at kultur er mere abstrakt og derfor generelt vanskeligere at 

definere og forholde sig til end fx sprog. Hertil kommer, at skoleforeningerne ikke tilbyder 

nogle konkrete retningslinjer for, hvordan lærerne bør formidle kulturelle værdier, dvs. 
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hvordan formidlingen af mindretals- og flertalskulturen skal foregå i praksis. Dermed 

mangler lærerne nogle konkrete holdepunkter i forhold til, hvordan dagligdagen skal 

tilrettelægges, således at den imødekommer skoleforeningernes målsætninger om 

inddragelse af flertals- og mindretalskulturen. Denne mangel kan potentielt bidrage til en 

usikkerhed hos lærerne. 

 

8.2.4 Tilhørsforhold og fællesskab 

Skolen som organisation er et væsentligt sted, hvor oplevelsen af fællesskab og tilhørsforhold 

bliver centrale byggesten for elevernes identitet. Den amerikanske økonom George Akerlof 

har i den forbindelse fremhævet skolens funktion som identitetsskabende organisation. 

“Eine gute Schulbildung (ist) keine Folge finanzieller Prämien und Kosten, […] 

sondern ergibt sich daraus, dass Schüler, Eltern und Lehrer sich mit ihren Schulen 

identifizieren und diese Identifikation mit dem Lernen verknüpft wird” (Akerlof in 

Die Zeit 2014:1) 

Det er forældrenes, elevernes og lærernes tilknytning til skolen og den positive 

fællesskabsfølelse, der er forbundet hermed, der ifølge Akerlof er afgørende for god 

dannelse. I mindretallene danner elevernes skolehverdag rammer om et tilhørsforhold til 

mindretalsnationen. Tilhørsforholdet og fællesskabet kan for mindretallenes vedkommende 

siges at være særligt vigtige aspekter, fordi en emotionel tilknytning til skolen fra både lærere 

og elevers side skaber rammerne for en positiv indlæring af flere sprog. For mindretallenes 

vedkommende bliver skolen dermed en grundsten i det fællesskab, som mindretallet udgør. 

 

Børnenes identifikation med mindretallenes institutioner og deres oplevelse af at være del af 

dette fællesskab, beskrives da også af DSSV som centrale elementer: 

“Basis für den Erfolg beim Lernen mehrerer Sprachen ist die "Institutions-/ 

Schulphilosophie", die Identifikation mit Kindergärten und Schulen, in denen deutlich 
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wird: "Hier bist du willkommen! Wir akzeptieren dich und geben dir die Möglichkeit, 

Deutsch zu lernen." (DSSV 2004:12). 

 

Muligheden for at identificere sig med mindretallet og, mere overordnet, oplevelsen af at 

tilhøre et fællesskab, blev også fremhævet i fokusgruppeinterviewet. Selvom deltagerne i 

fokusgruppen umiddelbart havde svært ved at pege konkret på, hvad det er der karakteriserer 

mindretallenes institutioner, bortset fra det aspekt, at eleverne lærer både det danske og det 

tyske sprog, fremhævede de netop oplevelsen af at tilhøre et fællesskab som helt afgørende: 

 

Lisa: […] vi er jo ikke bare sprogskoler. Netop fordi der er de der fodboldklubber og 

sejlklubber og hvad ved jeg og alt det der med historien. Det er altså anderledes” 

Johanna: Man vælger jo også de her mindretalsklubber – ofte. 

Mie: […] og så har børnene også noget til fælles […] 

Sofie: […] det synes jeg også er vigtigt […] 

Lisa: De er jo bevidste om, at de alle går på en dansk skole nede i klubben, og det er 

de jo glade for. De har noget til fælles. Jeg synes, det er meget fascinerende. Man føler 

sig godt tilpas og hjemme i det her. Sådan oplever jeg det altid fra børnenes side. De 

finder sammen. 

Mie: Selvom de ikke taler dansk sammen. 

Johanna: De taler jo ofte også tysk, men de ved, hvor de hører til henne 

(Fokusgruppeinterview). 

 

Selvom børnene altså ofte foretrækker at tale flertalssproget frem for mindretalssproget, ved 

de ifølge fokusgruppedeltagerne, at de er del af et særligt fællesskab. Dette fællesskab kan 

derfor ikke udelukkende defineres ud fra, hvilket sprog der tales. Børnene ved, hvor de hører 

til, uanset hvilket sprog de taler.  

Tilhørsforholdet og fællesskabet har også betydning for lærerne selv. Som en af deltagerne i 

fokusgruppen beskriver nedenstående, er det hendes engagement i de aktiviteter, der ligger 

uden for skoletiden, som hun ønsker at blive defineret ud fra. 



 

162 

 

Lisa: Mindretallet er for mig mere end blot sproget, og det er ikke det, jeg vil blive 

defineret ud fra. Jeg vil blive defineret ud fra, at jeg engagerer mig i foreningslivet om 

eftermiddagen. Det er det positive ved mindretallet. Det er ikke kun det at gå i skole, 

man fylder også noget om eftermiddagen med tilbud. Børnene er glade ved at være 

sammen, og de oplever mange ting sammen. Det er det her med at være en del af alt 

det her” (Fokusgruppeinterview). 

Fællesskabsfølelsen i mindretallene er ifølge Lisa ikke primært funderet over sprog eller 

kultur, men er snarere udtryk for en grundlæggende følelse af, at være del af noget større. 

For hende spiller de aktiviteter, der ligger uden for skoletiden en særlig vigtig rolle i den 

forbindelse.  

 

Ud fra ovenstående kan det siges, at der påhviler mindretallenes lærere en væsentlig opgave 

i at formidle et tilhørsforhold og en tilknytning til det fællesskab, som mindretallet står for. I 

forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen blev lærerne spurgt om, hvorvidt de så det som 

deres opgave at bevidstgøre børnene om, at de er del af et særligt fællesskab. Her fremgik 

det, at det især er lærerne i Sydslesvig, der er bevidste om, at de som lærer på en 

mindretalsskole har et ansvar for at udvikle børnenes bevidsthed om, at de er del af et dansk 

fællesskab. Her svarer hele 74 % i Sydslesvig at de er helt enige i dette, mens 22 % er delvist 

enige. I Nordslesvig ser der ud til at herske en vis ambivalens omkring dette emne. 

Sammenlignet kun 36 % er her helt enige i, at det som lærer på en tysk mindretalsskole er 

opgaven at udvikle børnenes bevidsthed om, at de er del af et tysk fællesskab, og 43 % er 

delvist enige heri.  
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Tabel 15: Als Lehrer an einer deutschen Minderheiten Schule ist es meine Aufgabe 

bei meinen Schülern ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass sie Teil einer deutschen 

Gemeinschaft sind / Som lærer på en dansk mindretalsskole er det min opgave at 

udvikle børnenes bevidsthed om, at de er del af et dansk fællesskab. 

  

Nordslesvig Sydslesvig 

Helt enig 36 % 74 % 

Delvis enig 43 % 22 % 

Delvis uenig 15 % 3 % 

Uenig 5 % 0 % 

Ved ikke 1 % 0 % 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i Nord- og Sydslesvig  

 

Samtidig er det hele 20 % af de nordslesvigske lærere, der er delvis eller helt uenige i, at de 

har til opgave at udvikle børnenes bevidsthed om, at de er del af et tysk fællesskab. Dette 

relativt høje tal – en femtedel – peger på, at de tyske mindretalslærere i langt mindre grad ser 

sig selv som repræsentanter eller ambassadører for mindretallet, end det er tilfældet i det 

danske mindretal. En mulig forklaring herpå er, at lærerne i det tyske mindretal i større 

udstrækning identificerer sig selv som faglærere, således at eksempelvis matematiklærere 

udelukkende ser sig som formidlere af matematisk viden og ikke som formidlere af 

mindretallets fællesskab. Dette underbygges bl.a. af en kommentar fra en nordslesvigsk lærer 

til et åbent spørgsmål i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen:  

“Ich sehe mich in erster Linie als Fachlehrer an einer zweisprachigen Schule. Die 

Zweisprachigkeit ist mir wichtig, die Minderheitenfrage weniger” 

(Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i Nordslesvig). 

Når det udelukkende er det sproglige aspekt, der for denne lærer er relevant, er det åbenlyst, 

at bevidstheden om et tilhørsforhold til et tysk fællesskab ikke spiller nogen rolle. En anden 

forklaring på hvorfor nordslesvigske lærere i mindre omfang ser det som deres opgave at 

bevidstgøre eleverne om et tilhørsforhold til Tyskland, kan være relateret til historiske 

omstændigheder. Medlemskabet i et tysk fællesskab og et fokus på det nationale er, pga. 
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Tysklands rolle i forbindelse med Anden Verdenskrig, muligvis ikke i samme grad 

efterstræbelsesværdig som medlemskabet i et dansk fællesskab.  

 

Endelig kan forskellen hænge sammen med, at nyansatte sydslesvigske lærere som 

obligatorisk del af deres ansættelse skal deltage i kurset “Vi er alle sproglærere”, som netop 

har til formål at bevidstgøre alle lærere om deres rolle som sprog- og kulturformidlere i en 

mindretalspædagogisk sammenhæng (se afsnit 8.3.4). Et tilsvarende kursus findes ikke i 

Nordslesvig, hvilket kan være en begrundelse for, at en femtedel af de nordslesvigske lærere 

ikke ser det som deres opgave at formidle en bevidsthed til eleverne om, at de er del af et 

tysk fællesskab. 

 

8.2.5 Regionalitet og lokalitet 

Samtidig med at skoleforeningerne (nu) har et mål om også at inddrage flertalskulturen (og 

andre kulturer) i deres arbejde, fremgår den lokale og regionale tilknytning som en særlig 

værdi i begge skoleforeningers målsætninger. Dette fokus på det lokale må ses i lyset af 

modtendenser til den øgede kulturelle, sproglige og identitære pluralisering, der er forårsaget 

af globaliseringen. Ifølge Giddens bidrager globaliseringen derfor også til et øget fokus på 

det, han betegner som lokal autonomi og en øget betydning af en regional og kulturel 

identitet, dvs. en tilknytning til regionale og lokale bevægelser (Giddens 1995:86). Dette 

hænger sammen med, at det tidligere nationale tilhørsforhold, som har mistet sin betydning, 

ønskes erstattet af andre former for tilhørsforhold. Skoleforeningernes samtidige fokus på 

kulturel mangfoldighed og regional og lokal tilknytning kan forklares ud fra denne dialektik. 

I en mindretalspædagogisk sammenhæng er dette særlig interessant, da fokuseringen på 

tosprogethed og bikulturalitet umiddelbart kunne virke modstridende med et fokus på det 

lokale, regionale og territoriale.  

 

De historiske omstændigheder, under hvilke mindretallene er opstået, spiller dog også ind. I 

det tyske mindretals curriculum i faget historie ekspliciteres det, at dets institutioner har til 
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opgave at fungere som repræsentanter for regionen, og at de har en forpligtelse til at deltage 

i den samfundspolitiske debat og mere overordnet i udviklingen i grænseregionen:  

“Die deutschen Kindergärten und Schulen in Nordschleswig leisten ihren Beitrag zur 

gesellschaftspolitischen Entwicklung im Grenzland, indem sie Botschafter des 

Landesteils sind, z.B. bei sportlichen und kulturellen Ereignissen im In- und Ausland, 

bei Schulreisen und bei Paten- und Partnerschaftstreffen […]. Dadurch werden die 

Schüler zum einen mit der geschichtlichen Entwicklung ihrer Heimat vertraut und 

erhalten zum anderen ein konkretes und anschauliches Bild von den allgemeinen 

historischen Prozessen. Der Geschichtsunterricht macht es sich zu Nutze, dass die 

Regionalgeschichte Anschauungsfeld für die überregionale Geschichte ist und eine 

Vermittlerrolle zwischen der Geschichte des ”kleinen Raumes” und der nationalen 

Geschichte spielen kann” (DSSV 2004:7). 

Her betragtes et regionalt perspektiv ikke som modsætning til et mere globalt-orienteret 

perspektiv. I stedet betragtes den regionale historie og de begivenheder, der finder sted i 

regionen, snarere som udgangspunkt for at kunne tale om mere overnationale, historiske 

hændelser. Det lokale tjener som udblik til det globale. 

 

8.2.6 Demokrati og tolerance 

Det sidste punkt, som jeg vil komme ind på i forbindelse med mindretalspædagogikkens 

normative kontekst, er skoleforeningernes målsætning om at fremme demokrati og tolerance 

hos eleverne. I den forbindelse indtager skolen som bærer og reproducent af kulturelle 

normer og værdier en særlig rolle, når det drejer sig om formidlingen af demokratiske 

værdier. Skolen er den primære, statslige institution, der opdrager børn til at blive myndige 

borgere, der er i stand til at deltage i demokratiske processer.53 Begge skoleforeninger 

                                                 
53 Den tyske socialfilosof Axel Honneth argumenterer i denne sammenhæng for, at skolen som offentlig 

institution, på baggrund af en afkobling af pædagogikken fra den politiske filosofi, er på vej til at blive tømt for 

sit etiske indhold (Honneth 2012). Mekanismen bag denne tømning er ifølge Honneth en (fejlagtig) idé om (i 

første omgang statens og dermed også) skolens neutralitet, som opildnet af en liberalistisk og 

kompetenceorienteret diskurs, afmonteres skolen for enhver form for værdi og moral. Dermed undergraves den 

særlige funktion, som skolen har i et demokratisk samfund – nemlig netop videregivelse af demokratiske 
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fremhæver da også det væsentlige i at fremme demokratisk tænkning og tolerance over for 

andre kulturer hos eleverne. Af DSSV’s dokumenter fremgår det eksempelvis: 

“Die Arbeit in den Institutionen und die genannten Aktivitäten sollen im Ergebnis 

dazu führen, dass die Kinder für Demokratie, für die Verständigung der Völker 

eintreten, unterschiedliche Sprachen und Kulturen akzeptieren und Toleranz 

gegenüber Andersdenkenden praktizieren” (DSSV 2004:7). 

Fokus er dermed på at skabe en forståelse for andre kulturer og den “Anden”. Disse brede 

dannelsesmæssige målsætninger er selvfølgelig ikke særegne for mindretallene. I moderne 

samfund, kendetegnet ved uforudsigelighed og forskellighed, bliver solidaritet og tolerance 

et grundvilkår til opretholdelse af ens egen forskellighed (Bauman 2005). Demokratisk 

dannelse og tolerance bliver dog særlig vigtige i en mindretalspædagogisk kontekst. 

Mindretallene er selv afhængige af demokratiske procesesser i det omgivende samfund, lige 

så vel som de er afhængige af tolerance fra flertalsbefolkningens side. Hertil kommer, at 

mindretallene selv gennem deres sprog- og kulturpædagogik kan bidrage til en øget 

demokratisk forståelse i samfundet og dermed skabe muligheden for, at afstanden mellem 

flertalsbefolkning og mindretalsbefolkning bliver mindre. 

“Ein sinnvolles plurilinguales Bildungskonzept kann einen Beitrag dazu leisten, eine 

demokratische Sichtweise der Gesellschaft zu entwickeln in der die Abgrenzung von 

“Wir” und die “Anderen” durchlässiger werden, in denen diese Dichotomie ihre Kraft 

verliert und durch eine gemeinsame, von Respekt und Toleranz geprägte Arbeit an der 

“Gesellschaft der Verschiedenen” ersetzt wird” (Gombos 2007:102).  

Skal dette lykkes, kræver det netop respekt og tolerance samt en anerkendelse af “den 

Andens” forskellighed. Målsætninger som demokrati-forståelse og tolerance er altså ikke i 

sig selv dannelsesidealer, der udelukkende er karakteristiske for mindretallene, men der kan 

                                                 
værdier – og samfundet risikerer at miste et af de væsentligste instrumenter til regenerering af dets egen 

moralske grundlag (Honneth 2012: 434-435). 
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argumenteres for, at disse værdier bliver mere betydningsfulde og aktuelle i en 

mindretalspædagogisk kontekst. 

 

8.2.7 Sammenfatning 

I de foregående afsnit er de normer og værdier, der kan udledes af skoleforeningernes 

dokumenter, blevet analyseret nærmere og i forhold til mere overordnede samfundsmæssige 

og sproglige diskursive forandringer. Som central værdi i opretholdelsen af mindretallenes 

identitet fremhæves af begge skoleforeninger formidlingen af mindretalssproget. I løbet af 

de seneste mange år – i kølvandet på ændrede holdninger til tosprogethed, er der sket en 

gradvis åbning i skoleforeningerne over for flertalssproget. Fordi mindretallenes 

uddannelsesinstitutioner har formidlingen af mindretalssproget som deres ypperste formål, 

forbliver sproget og elevernes sproglige kompetencer (især i mindretalssproget) et centralt 

diskussionspunkt i den offentlige debat (se appendiks 14). 

 

En anden central værdi er formidlingen af mindretalskulturen til eleverne, som samtidig skal 

forberedes til et liv i flertalskulturen. Her har kulturforståelsen i skoleforeningerne ændret 

sig til i mindre grad at fokusere på et monokulturelt perspektiv. Samtidig forbliver 

kulturbegrebet dog vagt, og det er vanskeligt for lærerne konkret at pege på indholdet af 

kulturformidlingen, hvilket formodentlig hænger sammen med en manglende konkretisering 

af kulturbegrebet fra skoleforeningernes side. 

Mindretallenes uddannelsesinstitutioner har en særlig opgave, idet de skal formidle et 

fællesskab med mindretalsnationen til eleverne. Her ser det ud til, at lærerne i Nordslesvig i 

mindre grad ser formidlingen af tilhørsforholdet til dette fællesskab som deres opgave, men 

at de i højere grad betragter sig selv som faglærere. Dette underbygges af det aspekt, at de 

nordslesvigske lærere i mindre grad inddrager elementer fra mindretalskulturen i deres 

undervisning, end det er tilfældet i Sydslesvig. 

Også den regionale tilknytning betragtes som væsentlig værdi i skoleforeningerne, hvor det 

bl.a. indgår i historie-curricula og præsenteres som udgangspunkt for mere over-nationale 

perspektiver. Endelig lægger begge skoleforeninger vægt på, at eleverne skal opdrages til 
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borgere, der kan deltage i demokratiske processer, og som udøver tolerance over for 

mennesker, der er anderledes end dem selv. Ud fra et teoretisk udgangspunkt er dette 

meningsfuldt, fordi netop medlemmer af mindretal, qua deres kulturviden, er i stand til, på 

en særlig differentieret og reflekteret måde, at forholde sig til situationer, hvor folk med 

forskellige holdninger og baggrunde mødes. Når disse forskellige aspekter udgør den 

normative kontekst, i hvilken mindretallenes lærere skal agere, bliver det centralt, at de er i 

besiddelse af de fornødne didaktiske redskaber til at tage højde for de sprog- og 

kulturspørgsmål, som arbejdet som mindretalslærer implicerer. 
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8.3 Den didaktiske kontekst 

Som vist i de foregående kapitler har de forandringer og pluraliseringsprocesser, der foregår 

i samfundet, krævet nytænkninger i forhold til skoleforeningernes målsætninger. 

Skoleforeningerne har derfor også været nødt til at tage afsked med traditionelle, didaktiske 

og curriculære tankemønstre for at kunne følge trop med disse nye diskursive og praktiske 

betingelser.  

 

Når – som vist i det ovenstående – 81 % af de nordslesvigske og 97 % af de sydslesvigske 

lærere vurderer, at størstedelen af eleverne i den klasse, de underviser mest i, ikke har 

mindretalssproget som modersmål (se afsnit 8.1.6), betyder det, at lærerne er nødt til at gøre 

en særlig indsats for at lære eleverne mindretalssproget. Hertil kommer, at 

spørgeskemaundersøgelserne viser, at ca. 40 % af både de sydslesvigske og de 

nordslesvigske lærere har oplevet sociale/faglige problemer i klassen pga. elevernes 

sproglige baggrund, og ca. 30 % har oplevet, at børnenes sproglige baggrund har forhindret 

dem i at gennemføre deres undervisning som planlagt. 

 

Tabel 16: Har du nogensinde oplevet problemer i klassen (fx. sociale/faglige) pga. 

elevernes sproglige baggrund? 

 Nordslesvig Sydslesvig 

Ja  39 % 42 % 

Nej 59 % 53 % 

Ved ikke 1 % 5 % 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i Nord- og Sydslesvig 

 

 

Tabel 17: Har elevernes sproglige baggrund nogensinde forhindret dig i at gennemføre 

din undervisning som planlagt? 

 Nordslesvig Sydslesvig 

Ja  28 % 30 % 

Nej 71 % 66 % 

Ved ikke 1 % 4 % 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i Nord- og Sydslesvig 
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Disse tal indikerer, at der i mindretallene er behov for en særlig form for didaktik og 

undervisning, der tager højde for elevernes flerkulturalitet og flersproglighed. Begge 

skoleforeninger har i den forbindelse initieret en række didaktiske og pædagogiske tiltag, der 

skal understøtte skoleforeningernes målsætninger, og som i sidste ende skal bidrage til at øge 

børnenes sproglige og kulturelle kompetencer. Fokus har her været at oplyse om 

nødvendigheden af at have en positiv tilgang til både flertals- og mindretalssproget. Der er 

blevet udarbejdet undervisningsmateriale samt afholdt kurser, der tager udgangspunkt i, 

hvordan børnene kan understøttes og motiveres i deres sproglige udvikling og læring, bl.a. 

ved bevidst at gøre brug af flertalssproget og ved at øge samarbejdet mellem tysk- og 

dansklærere. 

 

De konkrete tiltag har bestået i: 

 

● Udarbejdelse af et sprogkoncept (DSSV) 

● Etablering af koordineret undervisning 

● Projekt “Sprog og læsning”, som indebærer vejledningsmateriale til lærerne, konkret 

undervisningsmateriale (Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. 2003) samt 

efteruddannelseskurset “Vi er alle sproglærere” til nye lærere 

 

Tilsammen udgør disse tiltag og initiativer skoleforeningernes forsøg på at danne et fælles 

mindretalspædagogisk og -didaktisk grundlag i deres institutioner.  

 

Det følgende afsnit analyserer dette grundlag, dvs. den teoretiske og praktiske 

tilrettelæggelse og udformning af undervisningen i mindretallene. Der vil her blive lagt særlig 

vægt på forholdet mellem teori og praksis, dvs. de mere eller mindre eksplicit teoretiske 

udredninger og retningslinjer, udarbejdet af skoleforeningerne om, hvordan undervisningen 

i mindretalsinstitutionerne bør se ud, og udmøntningen heraf i praksis, sådan som denne 

kommer til udtryk i spørgeskemaundersøgelsen og fokusgruppeinterviewet. 
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8.3.1 Et fælles pædagogisk grundlag 

Begge skoleforeninger har udarbejdet materiale til lærerne, som har til formål at guide og 

rådgive dem i, hvordan børnene undervises bedst muligt, således at det overordnede mål om 

at føre eleverne ind i både det tyske og det danske sprog og den tyske hhv. den danske kultur 

kan indfries.  

 

Nordslesvig 

I det tyske mindretal udarbejdede man i 2004 “Sprachförderung in den Institutionen des 

Deutschen Schul – und Sprachvereins für Nordschleswig “ – det såkaldte sprogkoncept. 

Sprogkonceptet er et informationsmateriale med forslag til, hvordan eleverne bedst muligt 

understøttes i deres andetsprogstilegnelse (DSSV 2004). Materialet henvender sig både til 

forældre og lærere og indeholder bl.a. overordnede informationer om andetsprogstilegnelse 

og mere konkrete retningslinjer for det pædagogiske arbejde i de tyske 

mindretalsinstitutioner. 

 

Sprogkonceptet 

Af ekspertinterviewet fremgik det, at sprogkonceptet blev udarbejdet, fordi der i de tyske 

mindretalsinstitutioner var uenighed om, hvilke overordnede retningslinjer det pædagogiske 

arbejde skulle tage udgangspunkt i: 

„In den Institutionen ist es zu unterschiedlichen Auffassungen gekommen was eine 

Minderheitenschule ist, deshalb war es wichtig die Grundlagen zu schaffen, dass wir 

uns alle in eine gemeinsame Richtung bewegen“ (Ekspertinterview 1).  

Formålet med materialet var altså at skabe et fælles arbejdsgrundlag for de tyske 

mindretalsinstitutioner, således at det pædagogiske arbejde kunne få en fælles retning.   

 

Sprogkonceptets overordnede målsætning ligger i at behandle både det tyske og det danske 

sprog som ligeværdige, dog med fokus på indlæringen af mindretalssproget. Dette hænger 

sammen med, som vist i de foregående afsnit, at tosprogethed ikke blot er tosprogethed i en 
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mindretalspædagogisk kontekst. Der er her tale om en begrænset form for tosprogethed, hvor 

mindretalssproget altid har prioritet. Som en af eksperterne udtaler: 

“Zweisprachigkeit ist bei uns aber immer etwas Besonderes. Es ist sozusagen eine 

limitierte Ausgabe, weil wir einen besonderen Auftrag haben” (Ekspertinterview 1) 

Dette er dog ikke ensbetydende med, at elevernes førstesprog ikke skal inddrages til at støtte 

andetsprogstilegnelsen. Af konceptet fremgår det bl.a., at førstesproget er et vigtigt redskab 

i læringen af andetsproget (DSSV 2004:8). 

 

Sydslesvig 

I det danske mindretal har man intet sprogkoncept, der angiver retningslinjer for, hvordan 

lærerne bør arbejde med børnenes tosprogethed. Man har i stedet udarbejdet konkrete 

overordnede mål for sprog og læsning, idékataloger (Sprog og læsning; Dansk Skoleforening 

for Sydslesvig e.V. 2003) og undervisningsmateriale (“Vi bor i Sydslesvig”; Pedersen 2008). 

 

Mål for sprog og læsning, idékataloger og undervisningsmateriale 

Målene for sprog og læsning henvender sig både til pædagoger i dagtilbud og lærere og 

angiver konkrete redskaber, der skal hjælpe lærerne til at fremme børnenes sprog- og 

læsekundskaber, afhængigt af deres alderstrin. Idékatalogerne har en lignende målsætning. 

De skal:  

“[…] give inspiration og idéer til den daglige undervisning samt styrke 

opmærksomheden om indsatsområdet ”Sprog og læsning” til gavn for eleverne” 

(Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. 2003: Forord).  

Både målene for sprog og læsning og idékatalogerne har altså et sigte om at understøtte og 

inspirere lærerne til at arbejde med børnenes sprog og læsefærdigheder i både tysk og dansk. 

Undervisningsmaterialet, derimod, har et noget bredere formål og er konciperet til både 

dansk, historie og tværfaglig undervisning. Her fremgår det, at materialet skal: 
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“[…] bidrage til, at eleverne i primært 5.-6. klasse får mulighed for at opnå indsigt i, 

hvorfor der er et dansk mindretal, og hvad der karakteriserer mindretallet i historisk, 

kulturel og sproglig henseende […] Materialet kan bidrage til at styrke elevernes 

historiebevidsthed, deres bevidsthed om kultur og sprog, deres identitet og 

demokratiske dannelse” (Pedersen 2008:5).  

 

Her fokuseres der altså ikke alene på sprog og læsning, men der bliver også lagt vægt på 

kulturelle og demokratiske aspekter. 

 

Anvendelsen af materialerne 

Både det danske og det tyske mindretal har altså gennem forskellige materialer arbejdet med 

at skabe et mindretalspædagogisk grundlag, som mindretallenes lærere kan tage 

udgangspunkt i deres praksis.  

Det er dog ikke tilstrækkeligt, at disse materialer står til rådighed; det væsentligste er 

selvfølgelig, at lærerne anvender dem (jævnligt). Ser man nærmere på, hvorvidt materialerne 

anvendes i praksis, viser spørgeskemaundersøgelserne, at 69 % af de adspurgte lærere i 

Sydslesvig i løbet af de seneste 12 måneder har anvendt Skoleforeningens mål for sprog og 

læsning. For idékatalogerne er tallet en smule mindre, her er det 51 % af dem, der har svaret 

på undersøgelsen, der har anvendt dem i løbet af de seneste 12 måneder.  

 

Tabel 18: Har du inden for de seneste 12 måneder brugt følgende materialer i 

forbindelse med dit arbejde? 

 
Ja Nej Ved ikke 

Kender ikke 

materialet 

Mål for sprog og læsning 69 % 24 % 6 % 1 % 

Idékataloger 51 % 39 % 6 % 5 % 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i Sydslesvig 

 

Sammenlagt bliver materialerne altså jævnligt anvendt af ca. halvdelen af de sydslesvigske 

lærere. I den forbindelse er det dog vigtigt at gøre opmærksom på, at materialerne primært 

henvender sig til lærere i grundskolen. Størstedelen af de adspurgte gymnasielærere har 
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derfor enten svaret nej på spørgsmålene om, hvorvidt de har anvendt materialerne, eller svaret 

“kender ikke materialet”. 

 

Tabel 19: Hast du in den letzten 12 Monaten folgende Materialien verwendet? - 

Informationsschrift des DSSV zur Sprachförderung. 

Ja Nej Ved ikke Kender ikke materialet 

26 % 56 % 0 % 18 % 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i Nordslesvig 

 

Af ovenstående figur fremgår det, at situationen ser noget anderledes ud i Nordslesvig. Her 

er det kun 26 % af dem, der har svaret på spørgeskemaet, der tilkendegiver, at de har anvendt 

informationsmaterialet i løbet af de seneste 12 måneder, og hele 18 % svarer, at de ikke har 

kendskab til materialet. Ser man kendskabet til materialet som en indikator på, hvorvidt der 

er skabt en basis for et fælles pædagogisk grundlag, ser det dermed ud til, at dette i højere 

grad er tilfældet i Sydslesvig end i Nordslesvig. 

En anden indikator på et fælles pædagogisk udgangspunkt kunne være identifikationen med 

begrebet mindretalspædagogik. Her viser det sig, at hele 84 % af de sydslesvigske lærere 

enten i høj grad eller i nogen grad identificerer sig med begrebet, hvilket står i modsætning 

til 57 % af de nordslesvigske lærere.  

 

Tabel 20: Inwiefern kannst du dich mit dem Begriff Minderheitenpädagogik 

identifizieren? I hvilken grad identificerer du dig med begrebet mindretalspædagogik? 

 Nordslesvig Sydslesvig 

I høj grad 21 % 39 % 

I nogen grad 36 % 45 % 

I mindre grad 38 % 13 % 

Slet ikke 5 % 3 % 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i Nord- og Sydslesvig 

 



 

175 

 

Denne manglende identifikation med begrebet mindretalspædagogik hos de nordslesvigske 

lærere kan – som beskrevet tidligere – formodentlig relateres til deres manglende opfattelse 

af sig selv som formidlere af mindretalskulturen (se afsnit 8.2.3). En anden mulig forklaring 

blev italesat i fokusgruppen, hvor deltagerne tilkendegav, at det kan være svært at identificere 

sig med begrebet mindretalspædagogik, fordi begrebet ikke har noget konkret indhold. Som 

en af fokusgruppedeltagerne formulerer det: 

Lisa: Da du inviterede os til det her, der tænkte jeg rigtig meget over det: Jamen, hvad 

betyder det egentlig for mig selv. Og der har jeg det sådan, at det er ligesom, at vi er i 

gang med at fylde på og give det et indhold. Fordi begrebet bliver brugt. Jeg tror 

begrebet er ret tomt endnu, hvis ikke man decideret har været omkring noget forskning 

eller lignende. Der findes også alle andre mindretal, som arbejder med noget 

pædagogik, men det er noget specielt her i Sydslesvig. Det er sådan lidt et tomt ord 

endnu (Fokusgruppeinterview). 

At det er vanskeligt for fokusgruppedeltagerne at identificere sig med det særlige ved den 

pædagogik, der bedrives i mindretallene – mindretalspædagogikken – kunne tyde på, at 

arbejdet med et fælles pædagogisk grundlag heller ikke for det danske mindretals 

vedkommende har været fuldkommen succesfuldt. Et lignende billede tegner sig i 

spørgeskemaundersøgelsen, hvor lærerne i et åbent spørgsmål blev spurgt til, hvad begrebet 

mindretalspædagogik for dem dækker over. Her var der en række lærere, der tilkendegav, at 

termen er diffus og mangler indhold.  

“Dieser Begriff ist für mich etwas unabgeklärt” (Spørgeskemaundersøgelse blandt 

lærere i Nordslesvig). 

”Der Begriff ist mir unklar. Ich kann aus dem zusammengesetzten Substantiv ableiten, 

dass es um eine besondere Pädagogik für Angehörige der Minderheit geht, aber worin 

das Besondere besteht, ist mir nicht unmittelbar einsichtig” 

(Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i Nordslesvig). 
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“Intet ud over ordets betydning” (Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i 

Sydslesvig). 

“Det er ikke et begreb, jeg hører brugt. Jeg tror, langt hen ad vejen, så lever vi i nuet, 

og her er vi ikke et mindretal. Vi er bare i gang med at undervise og lære alt muligt på 

en ret almindelig skole” (Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i Sydslesvig). 

Datamaterialet peger dermed på, at både det danske og det tyske mindretal er udfordret med 

hensyn til implementeringen af deres pædagogiske koncepter i praksis. Ser man disse 

resultater i lyset af de udfordringer, der blev tydelige i afsnittet om skoleforeningernes 

institutionelle kontekst, kan der argumenteres for, at den manglende homogenitet og det 

manglende tværinstitutionelle samarbejde i mindretallenes institutioner, muligvis kan ses 

som forklaring på en manglende homogen implementering af skoleforeningernes 

pædagogiske koncepter. Samtidig ser der dog ud til at være lagt en god grobund for et fælles 

pædagogisk og didaktisk arbejde på tværs af institutioner.  

 

8.3.2 Koordineret undervisning 

Et redskab, der af begge skoleforeninger fremhæves som gavnligt i forhold til udviklingen af 

børnenes sproglige kompetencer, er et tæt samarbejde mellem især tysk- og dansklærere, den 

såkaldte koordinerede undervisning. 

I starten af 1990’erne blev der etableret et forsøgsforløb i koordineret undervisning med 

enkelte mindretalsinstitutioner både nord og syd for grænsen. Undervisningen var 

karakteriseret ved, at der blev taget udgangspunkt i eleveres førstesprog i tilegnelsen af 

andetsproget. Undervisningen var opbygget tematisk og tilrettelagt sådan, at der blev 

undervist i hvert tema af to lærere - en tysksproget og en dansksproget. Begge lærere skulle 

så undervise i forskellige dele af dette tema, som byggede oven på hinanden fagligt, men 

hvor eleverne blev undervist særskilt i enten tysk eller dansk.54 Formålet med den 

koordinerede undervisning var, at eleverne skulle få mulighed for at lære fagbegreberne i 

                                                 
54 Den koordinerede undervisning adskiller sig dermed fra en kontrastiv undervisning, hvor der undervises i 

samme emne på begge sprog, således at en faglig gentagelse foretages. 
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begge sprog og udvide deres erfaringsviden i begge sprog (Pedersen 2010:62). En af de 

deltagende lærere fortæller om erfaringerne med den koordinerede undervisning:  

„Wir erlebten, dass die Kinder ganz klar erkannten, dass beide Sprachen in konkreten 

Situationen anwendbar waren, die Sprache - ihre Sprache - war keine tote Sprache, 

sondern man konnte damit etwas erleben und weitergeben, etwas herstellen und sie 

für spannende Geschichten gebrauchen. Sie konnten in der Wiedererzählung ohne 

auffallende Sprachmischung von Erlebnissen berichten, es waren keine “dänischen” 

Erlebnisse, keine “deutschen” Erlebnisse, sondern sie hatten wirklich ein persönliches 

subjektives Gefühl, in beiden Sprachen heimisch zu sein“ (Blume & Meyer 1990 i 

Pedersen 2010:63). 

I ovenstående citat vurderer læreren, at eleverne gennem den koordinerede undervisning i 

højere grad end tidligere føler sig hjemme i begge sprog og anvender disse på lige fod. Denne 

succes har været årsagen til, at man i det tyske mindretals sprogkoncept har inkorporeret 

anbefalinger om at koordinere undervisningen. Her fremhæves det bl.a., at denne med fordel 

vil kunne anvendes i forbindelse med bogstavindlæringen samt læse- og skriveprocesser.   

“Deshalb ist es geraten, im Leselernprozess grundlegende Strukturen parallel oder 

zumindest eng aufeinander bezogen in beiden Sprachen zu erarbeiten. In einem 

solchen koordinierten Deutsch-Dänisch-Unterricht werden die Laut-Zeichen-

Beziehungen beider Sprachen einschließlich der jeweiligen Besonderheiten erworben 

und die weiteren Schritte im Lese- und Schreibprozess vollzogen […]. Die Mühen des 

Sprachenlernens verringern sich, wenn 2 Sprachen, die erlernt werden sollen, 

aufeinander bezogen werden. Das darf nicht heißen, dass sie gemischt werden. Laut, 

Buchstaben- und Wortbestand sowie Kenntnisse in der einen Sprache können sich 

positiv auf den Erwerb der anderen Sprache auswirken (koordinierter und integrativer 

Unterricht)“ (DSSV 2004:12).  

 Også i det danske mindretal har man forventninger om, at en koordineret undervisning kan 

understøtte børnene i deres sprogtilegnelse. I “Mål for sprog og læsning” henvises der til, at 

koordineret undervisning ikke alene gavner eleverne ved at bidrage til at øge elevernes 
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ordforråd, men at også lærerne kan drage nytte af at tale sammen og derved styrke hinanden 

både fagligt, pædagogisk og kulturelt. 

“For at skabe helhed og overblik i undervisningen for eleverne er det en fordel at 

koordinere fx arbejdet med grammatiske emner: Hvilke fagtermer skal der bruges, i 

hvilke perioder undervises der i hvad. Ord og begreber indlæres fx i emner, der finder 

sted parallelt i dansk og tysk for at opbygge ordforrådet omkring de samme emner 

samtidigt på de to sprog. Emneundervisning har den fordel, at man arbejder inden for 

et begrænset sprogligt og begrebsmæssigt område, og eleverne får brugt sproget inden 

for samme begrebsverden. Der skabes rammer for en fælles erfaringsverden. 

Samarbejde og samtaler mellem dansk- og tysklæreren har den fordel, at man får 

diskuteret ligheder og forskelle inden for såvel faglige, pædagogiske som kulturelle 

traditioner. Dette kan være inspirerende og styrke den fælles indsats i arbejdet med 

sprog- og begrebsindlæringen” (Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. 2003:8). 

Ser man nærmere på, hvor udbredt den koordinerede undervisning er i 

mindretalsinstitutionerne, viser spørgeskemaundersøgelsen for det tyske mindretals 

vedkommende, at 67 % af tysklærerne enten i høj grad eller i nogen grad samarbejder med 

dansklæreren om sprogindlæringen, og at dette gør sig gældende for 61 % af dansklærerne. 

Tallene er en anelse højere for det danske mindretal, hvor 72 % af dansklærerne enten i høj 

grad eller i nogen grad samarbejder med deres tyske kollegaer, mens dette er tilfældet for 73 

% af tysklærerne. Disse tal viser, at samarbejdet om undervisningen i relation til 

sprogindlæringen er udbredt blandt lærerne i de danske og tyske sprogfag, hvilket er i tråd 

med skoleforeningernes anbefalinger.   
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Tabel 21: Som lærer i mindretalssproget, i hvor høj grad samarbejder du med 

læreren i flertalssproget om sprogindlæringen? 

 Nordslesvig Sydslesvig 

I høj grad 20 % 33 % 

I nogen grad 47 % 39 % 

I mindre grad 30 % 17 % 

 Slet ikke 3 % 12 % 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i Nord- og Sydslesvig 

 

Tabel 22: Som lærer i flertalssproget, i hvor høj grad samarbejder du med læreren 

i mindretalssproget om sprogindlæringen? 

 Nordslesvig Sydslesvig 

I høj grad 13 % 22 % 

I nogen grad 48 % 51 % 

I mindre grad 39 % 18 % 

Slet ikke 0 % 10 % 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i Nord- og Sydslesvig 

 

Det skal dog bemærkes, at ovenstående tal først og fremmest gengiver, hvorvidt lærerne 

samarbejder om undervisningen. Det er tvivlsomt, at lærerne, når der spørges ind til, hvorvidt 

de samarbejder om elevernes sprogindlæring, har den samme form for koordineret 

undervisning in mente som i pilotforsøget fra starten af 90’erne. Denne specifikke form for 

koordineret undervisning kræver, ud over et meget tæt samarbejde mellem lærerne, også, at 

lærerne er uddannet til at kunne varetage opgaven. Derfor er det mere sandsynligt, at lærerne 

har et mere overordnet samarbejde med deres kollegaer i baghovedet, når de svarer 

bekræftende på ovenstående spørgsmål.  

 

Spørgeskemaundersøgelsen viser, at samarbejde og videndeling er instrumenter, der også 

jævnligt anvendes af de lærere, der ikke underviser tysk eller dansk. Treogtres procent af de 

sydslesvigske lærere og 74 % af de nordslesvigske lærere angiver i den forbindelse, at de 

dagligt videndeler og sparrer med deres kollegaer om enten faglige eller sociale spørgsmål. 

På spørgsmålet om, hvem de hovedsageligt deler informationer med, svarede en overvejende 
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andel – 74 % i det danske mindretal og 83 % af lærerne i det tyske mindretal – at de gør dette 

med kollegaer fra både samme og andre faggrupper. Endelig viser tallene, at lærerne, både i 

det danske og i det tyske mindretal, primært sparrer om enkelte elever (Appendiks 6:17; 

Appendiks 7:42).  

 

8.3.3 Barnets første- og andetsprog 

Inhærent i udformningen af en koordineret undervisning ligger en grundantagelse om, at både 

barnets første- og andetsprog er vigtige ressourcer, som der bør tages højde for i 

undervisningssituationen. Denne grundantagelse hviler på et teoretisk fundament, som 

fremhæver det vigtige i at anerkende børnenes modersmål og deres kulturelle baggrund. Som 

Grosjean udtrykker det:  

“There has to be an approach of recognition to childrens' mother tongue and cultural 

background” (Grosjean 2009:3). 

Han understreger, at et væsentligt aspekt for at styrke børns motivation for at lære et andet 

sprog, er anerkendelsen af barnets modersmål og mere overordnet barnets kulturelle 

baggrund. Som beskrevet i afsnit 8.2.2 er der i skoleforeningerne netop sket et skift i denne 

retning, således at flertalssproget nu ses som en ressource, der kan bidrage til en mere effektiv 

andetsprogstilegnelse hos eleverne, og som derfor bør inddrages og tilgodeses i 

undervisningen. Dette er en måde, hvorpå børnenes modersmål og deres kulturelle baggrund 

i højere grad anerkendes. Som det fremgår af informationsmaterialet i Sydslesvig: 

“Både barnets første- og andetsprog er vigtige ressourcer for dets identitet” (Dansk 

Skoleforening for Sydslesvig e.V. 2017b). 

Af sprogkonceptet for Nordslesvig fremgår det ligeledes, at: 

“Ausgangspunkt für den Erwerb der Zweitsprache ist der Erstsprachenerwerb, mit 

dem auch die Identitätsentwicklung des Kindes einsetzt” (DSSV 2004:8). 
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Både DSSV og Dansk Skoleforening for Sydslesvig pointerer, at børnenes modersmål har 

indflydelse på børnenes identitetsdannelse. Hvordan lærerne konkret kan arbejde med denne 

identitetsudvikling, er dog ikke nærmere beskrevet. Noget mere konkret bliver det i 

idékatalogerne for Sydslesvig, hvor det fremhæves, at et godt ordforråd på tysk vil kunne 

bidrage til et bedre ordforråd på dansk (Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. 2003:8). En 

teoretisk begrundelse for disse antagelser kan hentes hos den canadiske sprogteoretiker Jim 

Cummins, der mener, at første og andet sproget står i gensidig afhængighed til hinanden 

(2017). Cummins mener, at et barn i løbet af sprogtilegnelsen lærer et sæt af færdigheder, 

herunder implicit metasproglig viden. Disse færdigheder kan det så trække på, når det lærer 

et andet sprog. Cummins betegner denne underliggende færdighed for CULP (Common 

underlying Language Proficiency), og den er illustreret i nedenstående figur. 

 

Figur 8: Sammenhæng mellem CULP og 

barnets første- og andetsprog

 

Kilde: Cummins 2017 

 

CULP tilvejebringer grundlaget for udviklingen af både barnets første sprog (L1) og barnets 

andet sprog (L2). Deraf følger, at øgede færdigheder af CULP på ét sprog vil have en gavnlig 

effekt på det andet sprog. Cummins teori bidrager dermed også til en forståelse af, hvorfor 

det bliver nemmere, jo flere sprog man lærer. Den koordinerede undervisning, hvor der 

bygges oven på sprogene, og hvor begge sprog anerkendes som ligeværdige, kan dermed 

antages at bidrage positivt til CULP og således understøtte børnenes sproglige kompetencer 

i førstesproget og andetsproget. Også lærerne er enige i, at både dansk og tysk bør inddrages 
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i undervisningen, fordi både barnets første- og andetsprog er vigtige ressourcer for dets 

identitet. 

 

Tabel 23: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Både barnets første- og 

andetsprog er vigtige ressourcer for dets identitet. Både dansk og tysk bør derfor 

inddrages i undervisningen? 

 Nordslesvig Sydslesvig 

Helt enig 76 % 67 % 

Delvis enig 19 % 22 % 

Delvis uenig 4 % 5 % 

Helt uenig 1 % 6 % 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i Nord- og Sydslesvig 

 

Her svarer 67 % af lærerne i Sydslesvig og 76 % af lærerne i Nordslesvig, at de er helt enige 

heri, mens 22 % (Sydslesvig) og 19 % (Nordslesvig) er delvist enige i dette. Der er altså en 

konsensus om vigtigheden af at anerkende børnenes første- og andetsprog, og omkring det at 

inddrage begge sprog i undervisningen. 

 

Det er derfor interessant, at svarene ser noget anderledes ud, når sproglærerne spørges direkte 

ind til deres sprogbrug i undervisningen. Spørgeskemaundersøgelsen viser i den forbindelse, 

at 13 % af tysklærerne i det tyske mindretal ofte benytter sig af dansk (flertalssproget) i 

undervisningen, mens 33 % gør dette engang imellem, 33 % sjældent og 20 % aldrig. For det 

danske mindretal er tallene endnu lavere. Her svarer 4 % af dansklærerne, at de ofte gør brug 

af det tyske sprog i undervisningen, 34 % svarer engang imellem, 45 % gør det sjældent, og 

hele 16 % bruger aldrig flertalssproget i undervisningen. 
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Tabel 24:Sprogbrug blandt lærere i Nordslesvig 

 Tysklærere, der 

bruger dansk i 

undervisningen 

Dansklærere, der 

bruger tysk i 

undervisningen 

Ikke-sproglærere, der 

bruger dansk i 

undervisningen 

Ofte 13 % 9 % 19 % 

Engang i mellem 33 % 43 % 28 % 

Sjældent 33 % 30 % 43 % 

Aldrig 20 % 17 % 11 % 

 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i Nordslesvig 

 

Tabel 25:Sprogbrug blandt lærere i Sydslesvig 

 

Dansklærere, der 

bruger tysk i 

undervisningen 

Tysklærere, der bruger 

dansk i undervisningen 

Ikke-sproglige lærere, 

der bruger tysk i 

undervisningen 

Ofte 4 % 5 % 7 % 

Engang i mellem 34 % 44 % 30 % 

Sjældent 45 % 42 % 44 % 

Aldrig 16 % 8 % 19 % 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i Sydslesvig 

 

Tallene for de lærere, der underviser i flertalssproget, ser en anelse anderledes ud, men giver 

udtryk for samme tendens. Her er det 9 % af dansklærerne i Nordslesvig, der ofte anvender 

tysk i undervisningen, og 43 %, der gør dette engang imellem. I Sydslesvig er det 5 % af 

tysklærerne, der ofte benytter dansk i undervisningen, mens 44 % gør dette engang imellem.  

 

For de ikke-sproglige, nordslesvigske lærere er tallene betydeligt højere. Her er det 19 %, der 

svarer, at de ofte, og 28 %, at de engang imellem anvender dansk i undervisningen. I 

Sydslesvig er det derimod kun 7 %, der ofte inddrager tysk i deres undervisning, og 30 %, 

der gør dette engang imellem.  

 



 

184 

 

Lærerne i både det danske og det tyske mindretal ser altså umiddelbart ud til at være enige i, 

at det er vigtigt at anerkende børnenes tosprogethed. I den konkrete undervisningspraksis 

benytter en overvejende del sig dog kun engang imellem eller sjældent af det sprog, der ikke 

er undervisningssproget. Spørgeskemaundersøgelsen peger dermed på, at der er en 

diskrepans blandt lærerne i forhold til de forventninger de har til deres egen 

undervisningspraksis og det, de rent faktisk gør. 

 

En mulig forklaring på denne diskrepans kunne være manglende sproglige kompetencer i det 

sprog, der ikke er undervisningssproget. En sådan manglende kompetence og viden vil 

automatisk resultere i en mindre hyppig sprogbrug. Denne tese understøttes dog ikke af 

datamaterialet, hvor lærere i mindretalssproget i overvejende grad ser ud til at have de 

fornødne kompetencer i flertalssproget. Dog er antallet af lærere i Nordslesvig, der vurderer 

deres kompetencer i dansk til blot at være på kendskabsniveau, væsentligt højere end 

tilsvarende i Sydslesvig. 

 

Tabel 26: Mindretalssproglæreres vurdering af deres sproglige kompetencer i 

flertalssproget 

 Sydslesvig 

(dansklæreres vurdering af deres 

kompetencer i tysk) 

Nordslesvig 

(tysklæreres vurdering af deres 

kompetencer i dansk) 

Ekspert 8 % 12 % 

Modersmål 50 % 12 % 

Flydende 14 % 30 % 

Rutineret 15 % 21 % 

Godt kendskab 10 % 9 % 

Kendskab 2 % 15 % 

Intet kendskab 0 % 0 % 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i Nord- og Sydslesvig 

 

En anden og mere sandsynlig forklaring kan findes i skoleforeningernes idealer om en såkaldt 

funktionel adskillelse af sprogene, dvs. at hvert sprog har en særlig funktion og derfor 
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udelukkende anvendes i forbindelse med denne funktion. Dette ideal bliver især tydeligt i 

DSSV’s dokumenter: 

“Die sehr enge Zusammenarbeit zwischen Deutsch- und Dänischlehrern ist besonders 

in diesem Bereich notwendig, ebenso wie der Grundsatz „eine Person – eine Sprache“ 

realisiert werden sollte” (DSSV 2004:19).  

“Es ist eine konsequente funktionale Trennung (s.o.) der zu lernenden Sprachen 

vorzunehmen. Diese erleichtert auch die Bewusstseinsbildung darüber, zweisprachig 

zu sein. Daran sollten auch die Eltern teilnehmen und gleichzeitig an ausreichende 

emotionale und sprachliche Zuwendung denken” (DSSV 2004:10). 

Her bliver der rådet til “konsekvent” at adskille begge sprog – en såkaldt funktionel 

adskillelse. Dette skal bl.a. øge børnenes bevidsthed om deres tosprogethed. Når lærerne altså 

på den ene side tilskyndes til at benytte børnenes første sprog som ressource til læring af 

mindretalssproget, og lærerne samtidig opfordres til at adskille sprogene med udgangspunkt 

i tesen om én person ét sprog, kan dette være med til at forklare, hvorfor lærerne på den ene 

side ser det som efterstræbelsesværdigt at inddrage både elevernes første- og andetsprog i 

undervisningen, og på den anden side kun i begrænset omfang praktiserer dette. En anden 

mulig forklaring kunne være lærernes manglende viden om, hvordan de konkret skal anvende 

elevernes førstesprog og andetsprog som ressourcer i en undervisningssammenhæng. Det er 

derfor interessant at se nærmere på, hvorvidt lærerne er i besiddelse af viden om 

andetsprogstilegnelse. 

 

8.3.4 Efteruddannelse 

For at kunne understøtte børnene bedst muligt i deres sproglige udvikling er det vigtigt, at 

lærerne har kendskab til og efteruddannelse i tosprogethed og viden om de udfordringer, der 

kan være forbundet hermed (Garcia 2008:388). Kvaliteten af den didaktik, der praktiseres i 

mindretallene, er derfor i høj grad relateret til, hvorvidt lærerne er i besiddelse af den 

fornødne viden til at kunne håndtere elevernes tosprogethed. 
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Af ekspertinterviewet fremgik det, at man i DSSV er bevidst om dette forhold:  

“Es müssen Fortbildungsangebote geschaffen werden in Bezug auf Spracherwerb, 

Zweisprachigkeitspädagogik, phonologisches Bewusstsein und zum koordinierten 

und integrativem Unterricht überhaupt “ (Ekspertinterview 1). 

Nedenstående tabel viser, at 85 % af de nordslesvigske lærere, der har svaret på 

spørgeskemaet, har deltaget i kompetenceudviklingsaktiviteter i løbet af de seneste 12 

måneder, mens dette gælder for 76 % af de sydslesvigske lærere. 

 

Tabel 27: Har du i løbet af de seneste 12 måneder deltaget i efteruddannelses- og/eller 

kompetenceudviklingsaktiviteter? 

 Nordslesvig Sydslesvig 

Ja 85 % 76 % 

Nej 14 % 23 % 

Ved ikke 1 % 1 % 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i Nord- og Sydslesvig 

 

Interessant er det i denne sammenhæng, at disse kompetenceudviklingsaktiviteter for det 

tyske mindretals vedkommende i langt mindre grad end i Sydslesvig har inkluderet emner 

relateret til undervisningen af tosprogede elever. På spørgsmålet om, hvorvidt 

kompetenceudviklingsaktiviteterne omfattede tosprogethed eller undervisningen af 

tosprogede elever, svarede 46 % af de sydslesvigske lærere ja, mens det kun var 25 % af de 

nordslesvigske, der svarede positivt på dette spørgsmål. De sydslesvigske lærere har altså i 

langt større udstrækning deltaget i aktiviteter, der decideret retter sig mod undervisningen af 

tosprogede børn. 
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Tabel 28: Omfattede de kompetenceudviklingsaktiviteter, du deltog i, tosprogethed 

eller undervisningen af tosprogede elever? 

 Nordslesvig Sydslesvig 

Ja 25 % 46 % 

Nej 75 % 51 % 

Ved ikke 0 % 3 % 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i Nord- og Sydslesvig 

 

Dette hænger givetvis sammen med, at Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. under 

projektet “Sprog og læsning” i en lang årrække har tilrettelagt det, allerede tidligere nævnte, 

obligatoriske introduktionskursus “Vi er alle sproglærere” – det såkaldte kyllingekursus. 

Dette blev oprindeligt udbudt til alle lærere og pædagoger i Sydslesvig, men er nu kun 

obligatorisk for nyansatte. ”Vi er alle sproglærere“ har netop haft til formål at formidle viden 

om tosprogsdidaktik og om mindretalslivet mere overordnet. Som det fremgår af 

nedenstående tabel, har 73 % af lærerne deltaget i kyllingekurset. Størstedelen af de 

sydslesvigske lærere har dermed gennem kurset beskæftiget sig med emner som tosprogethed 

og flerkulturalitet.  

 

Tabel 29: Har du deltaget i kurset "Vi er alle sproglærere" (kyllingekursus)? 

Ja Nej Ved ikke 

73 % 25 % 2 % 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i Nordslesvig 

 

Efteruddannelsen i det tyske mindretal omfatter, ud over de almindelige 

efteruddannelsesaktiviteter, danskkurser til de ansatte, som kommer fra Tyskland og derfor 

ikke taler dansk i tilstrækkelig grad. 

 

Gennem den workshop jeg afholdt med konsulenter fra Dansk Skoleforening for Sydslesvig 

e.V. blev det klart, at formålet med kyllingekurset bl.a. er at øget bevidstheden hos lærerne 

for sprogets betydning i undervisningen. I den forbindelse er det særlig vigtigt, at det ikke 

udelukkende er sprogfags lærerne, der er bevidste om deres sprogbrug, og hvordan eleverne 
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kan understøttes i deres sprogtilegnelse, men at også lærerne fra de andre fag får opbygget 

en bevidsthed om, at de som lærere ved en mindretalsskole er “sproglærere”. 

Nedenstående tabel viser, at der på trods af en særlig indsats i det danske mindretal med 

kurset “Vi er alle sproglærere” ikke ser ud til at være en nævneværdig forskel på, hvordan 

mindretalslærere nord og syd for grænsen opfatter deres rolle. 79 % af de nordslesvigske 

lærere og 87 % af de sydslesvigske lærere er helt enige i, at de som mindretalslærere også 

altid er sproglærere. Hertil kommer 16 % (Nordslesvig) og 11 % (Sydslesvig), som er delvist 

enige i spørgsmålet. Næsten alle, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, oplever altså 

sig selv som sproglærere.  

 

Tabel 30: Som mindretalslærer er jeg også altid sproglærer. 

 Nordslesvig Sydslesvig 

Helt enig 79 % 87 % 

Delvis enig 16 % 11 % 

Delvis uenig 3 % 1 % 

Uenig 3 % 1 % 

Ved ikke 0 % 0 % 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i Nord- og Sydslesvig 

 

Dette underbygges af de tal, der fremgår af nedenstående tabel, hvor størstedelen af lærerne 

er helt enige i, at elevernes ordforråd og sproglige bevidsthed, læsning og skrivning er 

tværfaglige kompetencer og dermed et fælles ansvar for alle lærere. Her svarer 77 % af 

lærerne i Nordslesvig, at de er helt enige heri, mens det er 89 % i Sydslesvig. 
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Tabel 31: Elevernes ordforråd og sproglige bevidsthed, læsning og skrivning er 

tværfaglige kompetencer og dermed et fælles ansvar for alle lærere. 

 Nordslesvig Sydslesvig 

Helt enig 77 % 89 % 

Delvis enig 23 % 11 % 

Delvis uenig 0 % 0 % 

Uenig 0 % 0 % 

Ved ikke 0 % 0 % 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i Nord- og Sydslesvig 

 

Overordnet ser mindretallenes lærere altså ud til at være i besiddelse af en forståelse for og 

bevidsthed om, at sprog spiller en særlig rolle for mindretallene, uanset om man underviser i 

et sprogfag eller i et ikke-sprogligt fag. Denne særlige form for sprogbevidsthed blev særlig 

tydelig i forbindelse med fokusgruppeinterviewet, hvor følgende udsagn blev givet: 

 

Lisa: Vi lever sproget hele tiden […]” 

Sofie: Vi indfrier sprogarbejdet hvert sekund, vi er sammen med barnet” 

Johanne: Vi er bevidste om, at vi er sprogbrugere” (Fokusgruppeinterview) 

 

Når der i fokusgruppen bliver talt om “at leve sproget” og at “indfri sprogarbejdet hvert 

sekund”, og der samtidig i spørgeskemaundersøgelsen tegner sig et entydigt billede af, at 

mindretallenes lærere oplever sig selv som sproglærere, peger dette i retning af, at man i 

begge mindretal er bevidst om, at der med virket som lærere i en mindretalsinstitution følger 

et særligt sprogligt ansvar for eleverne, som kræver en sproglig bevidsthed. 

 

Øget sproglig bevidsthed  

Som teoretisk koncept er en sådan sproglig bevidsthed eller Language Awareness (LA) et 

relativt nyt begreb inden for lingvistikken (Morkoetter 2005:1). Begrebet er knyttet til 

flersprogethed og særlig understøttelsen af flersprogethed i en institutionel kontekst (ibid.). 
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Ifølge Association for Language Awareness (ALA) forudsætter sproglig bevidsthed en 

eksplicit viden om sprog og en bevidsthed om sprogbrug, sproglæring og sprogundervisning. 

“Language awareness is: “explicit knowledge about language, and conscious 

perception and sensitivity in language learning, language teaching and language use” 

(ALA 2017). 

Det at være i besiddelse af en form for sproglig bevidsthed indebærer samtidig evnen til 

refleksivt og opmærksomt at forholde sig til sprog og dets betydning i en 

undervisningskontekst. 

 

Sprogforskeren Ofelia Garcia definerer sproglig bevidsthed som omfattende fire forståelser 

af sprog. Hendes definition er rettet mod læreres sproglige bevidsthed, og hun argumenterer 

for, at denne for det første indbefatter kompetencer i sproget, dvs. det i det hele taget at kunne 

tale det sprog, som der er fokus på. For det andet er det viden om sproget, dvs. kendskab til 

bl.a. grammatik, semantik, fonologi mm. For det tredje står pædagogisk praksis centralt, og 

for det fjerde er det væsentligt, at læreren har viden om de sociale, politiske og økonomiske 

uligheder og kampe, der har betydning for den kontekst, i hvilken sproget undervises i 

(Garcia 2008:385-386). Herudover, og det er helt centralt for Garcia, er det nødvendigt for 

lærere, der underviser i flersproglige sammenhænge, at have kendskab til tosprogethed og 

hvordan tosprogede børn undervises (Garcia 2008:387). Garcia argumenterer endvidere for, 

at sproglig bevidsthed har forskellige målsætninger: Dels skal den sproglige bevidsthed 

bidrage til øget sproglig sensitivitet hos lærerne, dels skal den bruges som metode, som 

eleverne konkret kan arbejde med, og som de i forbindelse med undervisningen kan opbygge 

(Garcia 2008). 

 

Med kurset “Vi er alle sproglærere” er nogle af de forudsætninger, som en bevidst omgang 

med sproget kræver, forsøgt imødegået. Et særligt fokuspunkt for disse kurser har 

ansvarsfordelingen for sprogindlæringen været. I kurserne er der blevet lagt særlig vægt på, 

at det ikke udelukkende er sproglærernes opgave at fremme børnenes sproglige kompetencer, 

men at dette ansvar ligger hos alle lærere. Målene med kursusforløbene har været at øge 
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lærernes bevidsthed om sprogs betydning, at bidrage til refleksioner om egen praksis samt at 

give konkrete redskaber og værktøjer, der understøtter læreren i sprogarbejdet i 

undervisningen. I den forbindelse viser spørgeskemaundersøgelsen, at de adspurgte lærere 

generelt har en positiv oplevelse af “Vi er alle sproglærere”-kurserne og vurderer, at det 

overordnet set har opfyldt de mål, der er blevet udstukket til det.  

Af nedenstående tabel fremgår det, at 35 % er helt enige i, at kurset har øget deres bevidsthed 

om sprogs betydning i undervisningen, mens 45 % er delvist enige heri. Sammenlagt 15 % 

er derimod enten delvist eller helt uenige i dette udsagn. For spørgsmålet om, hvorvidt kurset 

har bidraget til refleksioner om egen praksis, gælder der lignende resultater. Her svarer 35 

%, at de er helt enige i dette, 42 % er delvist enige, mens sammenlagt 18 % enten er delvist 

uenige eller helt uenige i dette udsagn. Det sidste spørgsmål, som der blev spurgt om: “Vi er 

alle sproglærere,” handlede om, hvorvidt deltagerne vurderede, at kurset har motiveret dem 

til at afprøve nye metoder og redskaber i undervisningen. 27 % svarede, at de er helt enige i 

dette udsagn, 38 % er delvist enige, 11 % er delvist uenige og 18 % er helt uenige i dette. 

Størstedelen af de lærere, der har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, ser altså ud til at være 

enige i, at kurset har øget deres sprogbevidsthed, bidraget til refleksion og motiveret dem til 

at afprøve nye metoder. Det er dog bemærkelsesværdigt, at næsten 30 % af de adspurgte ikke 

anvender den viden, de har tilegnet sig gennem kurset i deres undervisning. 

 

Tabel 32:-Kurset "Vi er alle sproglærere”  

 

[…] har øget min 

bevidsthed om sprogs 

betydning i 

undervisningen. 

[…] har bidraget til 

refleksioner om min 

egen praksis. 

[…] har motiveret 

mig til at afprøve nye 

metoder og/eller 

værktøjer i 

undervisningen 

Helt enig 35 % 35 % 27 % 

Delvist enig 45 % 42 % 38 % 

Delvist uenig 6 % 8 % 11 % 

Helt uenig 9 % 10 % 18 % 

Ved ikke 6 % 5 % 6 % 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i Sydslesvig 
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I fokusgruppeinterviewet blev der dog tegnet et mere nuanceret billede. Her blev der gjort 

opmærksom på, at det i det danske mindretal i høj grad stadig er dansklæreren, der står for 

det sproglige input, og at langtfra alle lærere ser sproget som et fælles anliggende: 

 

Mie: Der er stor forskel blandt kollegaerne. Det er meget med, at det der med sproget, det 

klarer I dansklærere. Det med at vi er alle sproglærere – det er ligesom det ikke er blevet 

formidlet rigtigt. Det er, som om dem, der underviser i alle andre fag, de tager det ikke 

særlig alvorligt. Det virker, som om de bare tænker: Vi er faglærere, vi har vores årsplaner, 

vi skal til eksamen. Der er ikke særlig meget samarbejde, og der er ikke særlig meget vi-

følelse omkring det med sproget. Det er meget: Det klarer dansklærerne. Når der skal 

skrives udtalelser til eleverne – det klarer dansklærerne og det retter de, selvom det er 

klasselærerens opgave. Og det er jo ikke sådan, det skulle være. Der skal være fokus i alle 

fag. 

Johanna: Ja, netop fordi vi har den udfordring med ordforrådet og det manglende fagsprog. 

Mie: Ja. Jeg som dansklærer aner jo ikke en fløjtende fis om fysik, kemi osv. Og det kan 

jeg ikke formidle dem i en almindelig danskundervisning. Og det er klart, der er 

selvfølgelig også nogen, der er meget engagerede, men der er også en stor del, der bare 

læner sig tilbage. 

Sofie: Men det hænger nok også sammen med, at det med ”Vi er alle sproglærere” heller 

ikke har fået noget indhold, der rækker videre end ”det er dansk, og derfor er det 

dansklæreren”. 

Johanna: Nemlig. Da jeg var til kurset, havde vi noget om faglig læsning. Det var nok 

netop for, at man ikke kun har dansklærerne med. Underviseren var rigtig god og forsøgte 

at inddrage de andre lærere. Men det er også begrænset, hvor meget man virkelig kan tage 

med, når man er der tre eftermiddage a 2 eller 3 timer, og man har undervist i en række år. 

Man prøver virkelig, og jeg ved heller ikke, hvordan man skulle gøre det anderledes 

(Fokusgruppeinterview). 

 

I ovenstående citat bliver kurset “Vi er alle sproglærere” kritiseret for ikke at nå ud til alle 

lærere. Dette hænger muligvis sammen med, at det udelukkende er nyansatte lærere, der 

bliver inviteret til at deltage i kurset. Ved kun at målrette kurset til nyansatte lærere er der en 

lang række af lærere, som ikke får mulighed for at deltage, og som derfor ikke får gavn af 
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den viden, der distribueres her. Det er sandsynligvis dette forhold, som deltagerne i 

fokusgruppen opponerer imod. Interessant i denne sammenhæng er det også, at der på trods 

af kurset “Vi er alle sproglærere” – som jo udelukkende udbydes til lærere i det danske 

mindretal – ikke ser ud til at være nævneværdig forskel på, for det første, i hvor høj grad 

nord- og sydslesvigske lærere vurderer det som væsentligt at inddrage begge sprog i 

undervisningen og, for det andet, i hvor høj grad de rent faktisk praktiserer denne inddragelse. 

 

8.3.5 Interkulturel pædagogik  

Skoleforeningerne har med deres indsatser og tiltag søgt at indfri en målsætning om at øge 

lærernes sproglige bevidsthed. En bevidsthed, som særligt lærere i en mindretalskontekst må 

være i besiddelse af, fordi sproget – både mindretals- og flertalssproget – indtager særlige 

pladser i mindretallene. Som det fremgik af afsnit 8.2.3, spiller kultur og kulturforståelse dog 

også en vigtig rolle, også fordi mindretallenes skoler ikke ønsker at blive reduceret til 

sprogskoler. Undervisningen i mindretallene bør derfor ikke blot have videreformidlingen af 

sproglige kompetencer til børnene som mål, men må, ud over selvfølgelig faglig viden, også 

formidle en kultur- og historieforståelse. En sådan formidling knytter an til en relativt ny gren 

inden for pædagogikken, som i løbet af de seneste år har vundet terræn: interkulturel 

pædagogik. Denne særlige form for pædagogik retter sig ikke specifikt mod autoktone 

mindretal og deres sproglige forudsætninger, men blev etableret som et svar på de 

udfordringer, som lærere står overfor, når de skal undervise børn med migrationsbaggrund 

(Gombos 2007:106). Interkulturel pædagogik skal i den forbindelse ses som et modsvar mod 

de former for pædagogik, der tager udgangspunkt i et deficitiært perspektiv. Samtidig er 

begrebet interkulturel pædagogik ikke entydigt defineret, men trækker i stedet på en lang 

række forskellige teoretiske forståelser. Overordnet henviser termen interkultur dog til, at to 

eller flere kulturer spiller sammen. Det afgrænser sig dermed fra begreber som eksempelvis 

multikultur, som peger på koeksistensen af forskellige kulturer og fremhæver i stedet den 

interaktion, der foregår, når forskellige kulturer mødes. Interkulturel pædagogik er dermed 

en pædagogik, der formidler viden om interaktionen mellem forskellige kulturer. 

 



 

194 

 

Her er det særlig interessant, at en sådan interkulturel pædagogik ikke er konkret ekspliciteret 

i skoleforeningernes dokumenter, hvor der kun gives forslag til, hvordan sprogdidaktikken 

skal gribes an. Det undrer derfor heller ikke, at mere end 1/5 af lærerne (22 % i Nordslesvig 

og 23 % i Sydslesvig) sjældent eller aldrig taler om kulturel mangfoldighed med deres elever. 

 

Tabel 33:Hvor ofte taler du om kulturel mangfoldighed med dine elever? 

 Nordslesvig Sydslesvig 

Ofte 33 % 28 % 

Engang imellem 45 % 49 % 

Sjældent 19 % 18 % 

Aldrig 3 % 5 % 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i Nord- og Sydslesvig 

 

En sådan italesættelse kan dog netop ses som udtryk for en praktiseret interkulturel 

pædagogik. Til gengæld er der en række lærere, der i spørgeskemaundersøgelsen påpeger, at 

de taler med deres elever om forskelle og ligheder mellem den danske og den tyske kultur, 

således at kontrasterne bliver tydelige og ekspliciterede. 

“Det er for mig vigtigt, at børnene bliver ført hen til dansk skik og tradition, både 

klassisk men også moderne. At leve i et mindretal har som konsekvens, at man nemt 

bliver overvæltet af flertalskulturen, og det berører alle grene af kulturen som f.eks. 

sprog, sang, traditioner, mad og drikke, musik og litteratur, værdier, uddannelse og 

arbejdsliv, foreningsliv og samfund, m.m. I undervisningen findes der mange måder 

at inddrage dansk kultur og synliggøre forskellen mellem dansk og tysk kultur på. For 

mig en af de vigtigste opgaver som lærer i et mindretal” (Spørgeskemaundersøgelse 

blandt lærere i Sydslesvig). 

“Eleverne står stærkere, hvis de kender en sag både med dansk og tysk udgangspunkt. 

Eksempler i fagene inddrages derfor med begge udgangspunkter, så eleverne bliver 

bevidste om forskelle og fællestræk mellem dansk og tysk kultur” 

(Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i Sydslesvig). 
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Når lærerne taler om kulturel mangfoldighed med børnene, er dette dog ikke kun begrænset 

til at omhandle forskelle og ligheder mellem mindretals- og flertalskulturen. Det drejer sig 

for lærerne også om at formidle viden om andre kulturer: 

“Im Rahmen der Persönlichkeitsbildung unterstreiche ich die Identifizierung mit einer 

bestimmten Kultur bei gleichzeitiger Toleranz für andere Kulturen. Allerdings nutze 

ich dabei bewusst keine Ländergrenzen als Kulturgrenzen” 

(Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i Nordslesvig) 

“Nicht nur die "eigene" Minderheit ist Thema, sondern wir arbeiten immer wieder 

damit, dass die Welt bunt ist, gerade bei Geschichts- und WiPo-Themen” 

(Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i Nordslesvig) 

Kulturel mangfoldighed er dermed et emne, der omfatter en lang række forskellige aspekter, 

og som for mindretallenes lærere ikke udelukkende er begrænset til viden om mindretals- og 

flertalskulturen. Som vist i afsnit 8.2.3, kan begrebet kultur være vanskeligt at 

operationalisere i en didaktisk sammenhæng. Det er sandsynligt, at dette også gør sig 

gældende for et begreb som interkulturalitet. Dette, kombineret med, at interkulturalitet ikke 

er ekspliciteret i skoleforeningernes dokumenter, men indgår som en mere implicit didaktisk 

målsætning, kan være med til at forklare, at det ikke er alle lærere, der jævnligt inddrager 

emner som kulturel mangfoldighed i deres undervisning. 

 

8.3.6 Sammenfatning 

I de didaktiske retningslinjer, som skoleforeningerne har udarbejdet, spiller det kulturelle 

aspekt kun en marginal rolle – skoleforeningernes fokus er tydeligvis rettet mod det sproglige 

– hvilket også afspejler sig i, hvorvidt lærerne taler om kulturel mangfoldighed med børnene. 

Selvom størstedelen af lærerne gør dette ofte eller engang imellem, er der en femtedel, der 

kun gør det sjældent eller aldrig. 
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Med hensyn til samarbejdet mellem tysk- og dansklærere ser det ud til at være udbredt i 

mindretalsinstitutionerne, at lærere fra begge faggrupper koordinerer deres arbejde i forhold 

til hinanden. Et sådan koordineret samarbejde er et væsentligt element, der bidrager til at 

fremme børnenes sproglige kompetencer ved at tage udgangspunkt i hele deres sproglige 

repertoire. Lærerne i både Nord- og Sydslesvig vurderer elevernes førstesprog som en 

relevant ressource, der bør inddrages i indlæringen af andetsproget. Alligevel er der en stor 

andel af lærere i begge mindretal, der ikke gør brug af børnenes flersprogethed, hvilket 

muligvis hænger sammen med lærernes manglende viden om, hvordan de helt konkret ville 

kunne gøre dette. Ser man nærmere på lærernes efteruddannelse, viser det sig, at lærerne i 

Sydslesvig, sandsynligvis på grund af kurset “Vi er alle sproglærere”, i langt højere grad har 

deltaget i efteruddannelse, der er rettet mod tosprogede elever. Ikke desto mindre er 

forskellen på, hvorvidt lærerne i Nord- og Sydslesvig oplever sig selv som sproglærere, kun 

marginal. 

Kendetegnende for begge mindretal er, at en del lærere ikke ser ud til at opfatte sig selv som 

mindretalspædagoger. På trods af skoleforeningernes forsøg på at danne et fælles pædagogisk 

grundlag gennem forskellige didaktiske tiltag, peger empirien på, at et fagligt fællesskab i 

form af en mindretalspædagogisk identitet ikke er udbredt blandt mindretallenes lærere. 
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KAPITEL 9: ANALYSEDEL 2 

 

Navigating  

Som analysens første del har vist, findes der en lang række af kontekstuelle faktorer, der er 

relevante for mindretalspædagogikken. De institutionelle rammer, normative værdier, 

didaktiske målsætninger samt diskursive formationer, jeg har fremanalyseret i det foregående 

kapitel, spiller en væsentlig rolle i den måde, mindretalspædagogikken udformer sig og 

bidrager til at give et overordnet billede heraf. Alligevel giver disse aspekter intet 

fyldestgørende billede af mindretalspædagogikken, idet de ikke bidrager med viden om, hvad 

der sker i forbindelse med den konkrete praksis, der foregår i klasserummet.  

 

I anden del af analysen ønsker jeg derfor at se nærmere på, hvordan den konkrete 

mindretalspædagogiske praksis udformer sig. Med baggrund i neksusanalysens 

begrebsapparat vil jeg i den forbindelse se nærmere på lærernes habitus, hvordan 

interaktionen mellem lærer og elever præsenterer sig, og hvilke diskurser der kommer til 

udtryk i den mindretalspædagogiske praksis. I forbindelse med disse tre elementer er der en 

række underkategorier, som jeg især vil lægge vægt på i min analyse af den 

mindretalspædagogiske praksis. Disse underkategorier er både afledt af praksisteoriens og af 

neksusanalysens begrebsapparat. Hertil kommer kategorier, der ud fra den observerede 

praksis og ud fra den foregående analyse af de kontekstuelle faktorer, der karakteriserer den 

mindretalspædagogiske praksis, har vist sig at være relevante at se nærmere på.  

 

I analysen af lærernes habitus har jeg, som beskrevet tidligere, lagt særlig vægt på de 

dispositioner og præferencer, som lærerne har italesat. I den forbindelse har jeg inddraget de 

emotioner, erfaringer, ønsker og, mere overordnet, den viden, som lærerne har udtrykt i 

forbindelse med de interviews, jeg har gennemført. I min analyse af interaktionsordenen har 

det været forholdet mellem lærer og elev og i særdeleshed den praktiserede didaktik, jeg har 
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vendt blikket mod. Grundantagelsen i den forbindelse har været, at didaktik55 i 

undervisningsøjemed bliver en særlig form for interaktion mellem lærer og elever – en 

interaktion, der har læring som mål.  

Endelig vil jeg i den nærmere analyse af de diskurser, der viser sig i den observerede praksis, 

lægge vægt på nogle af de åbenlyse diskurser i form af bl.a. samtaleemner, som lærerne selv 

er kommet ind på i forbindelse med interviewene, samt semiotiske diskurser i form af 

(sproglige) tegn i klasseværelset. 

 

De fire cases er: 

1. Autodidakten Bettina 

2. Den venskabelige lærer Kathrin 

3. Den erfarne lærer Karla 

4. Novicen Pia 

  

                                                 
55 Begrebet didaktik rummer dermed to forskellige betydninger i nærværende afhandling. Som beskrevet i 

første del af analysen betragtes didaktik som en institutionaliseret praksis i form af de målsætninger, som 

skoleforeningerne har afstukket for mindretallenes lærere. Her i anden del vil didaktik betragtes som en 

interaktion, der foregår i den helt konkrete praksis. 
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Case 1: Autodidakten 

9.1 Kontekst  

Jeg følger Bettina i forbindelse med to forskellige undervisningssekvenser i en 6. klasse i en 

nordslesvigsk mindretalsskole. Hun har undervist klassen i tysk- og historie siden 5. klasse. 

Den ene undervisningssekvens (45 minutter) er tyskundervisningen, hvor en stor del af 

undervisningen er tilrettelagt med inddragelse af Cooperative Learning, det vil sige, at 

eleverne, med baggrund i forskellige metoder, arbejder sammen i mindre grupper for at løse 

en given problemstilling. Den anden sekvens er speciel, fordi den omhandler det, der på 

skolen kaldes for ”Förderunterricht” (ekstra undervisning). Her får de børn, der trænger til 

ekstra undervisning i tysk, mulighed for dette. ”Förderunterricht” foregår en gang om ugen 

og er af en times varighed. Skolen har for nylig nedsat en arbejdsgruppe, der skal beskæftige 

sig med, hvordan denne ”Förderunterricht” kan forbedres. Grundidéen er, at 

undervisningstiden øges med en time om ugen. ”Förderunterricht” er særlig interessant, fordi 

den kan siges at være eksemplarisk for den sprogundervisning, der foregår på skolen. I 

forbindelse hermed bliver det særlig tydeligt, hvilke sprogstrategier Bettina anvender og 

hvordan.   

Som Bettina fortæller, har den 6. klasse, som jeg skal observere, nogle særlige udfordringer: 

Seks ud af i alt femten elever er først stødt til klassen senere. Disse elever havde intet eller 

kun et meget begrænset kendskab til det tyske, inden de startede på skolen. To af disse 

nytilkomne er først startet i løbet af de seneste to uger. Den ene har faktisk sin første skoledag 

samme dag, som jeg skal være med i undervisningen. Bettina fortæller i interviewet, at der 

siden skolereformen har været et stort tilløb af elever fra folkeskolerne i omegnen, fordi 

mange forældre er utilfredse med reformen, som ifølge hende har ført til et højt sygefravær 

blandt lærerstaben og ringe og dyr mulighed for pasning efter skoletid. Hertil kommer, at 

klassen, ifølge Bettina, har store sociale problemer, som både hænger sammen med, at der er 

mange piger i klassen, hvilket gør det vanskeligt for drengene at markere sig, og at to af 

drengene er blevet diagnosticeret med adfærdsvanskeligheder. Bettina tilføjer, at der i 

klassen også er meget præstationsorienterede elever, der har tysk som deres modersmål. 
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9.2 Habitus 

Bettina har været ansat som lærer i Nordslesvig i næsten to årtier. Hun er uddannet lærer fra 

et tysk universitet og valgte at søge en stilling hos DSSV, fordi hun ikke kunne finde arbejde 

i Tyskland. Hun havde tilmed kendskab til Nordslesvig gennem sin familie, hvilket gjorde 

det nemmere for hende at finde ansættelse her. Bettina bor i Tyskland og har børn, der går på 

en dansk mindretalsskole. Hun siger selv, at hun på den baggrund har et meget godt kendskab 

til det mindretalspædagogiske felt. 

Bettina har ingen formel uddannelse inden for sprogdidaktik eller tosprogethedsdidaktik. De 

strategier, hun benytter sig af i undervisningen, og som vil blive beskrevet nærmere i de næste 

afsnit, er udelukkende selvlærte. 

Bettina har, ifølge sig selv, altid villet være lærer:  

“Ich wusste schon sehr früh, dass ich Lehrerin werden wollte und ich bin auch heute 

noch davon überzeugt” (Interview Bettina). 

Bettina fortæller, at hun har en række værdier, som hun lægger vægt på at fremme hos 

eleverne. Det er bl.a. selvstændighed og kritisk sans. For at kunne gøre dette er det ifølge 

hende nødvendigt at opbygge en tillidsfuld relation mellem elev og lærer.  

“Übergeordnet sehe ich die Verantwortung für die Schüler - für die Menschen die sie 

werden. Es ist mit die wichtigste Phase in ihrem Leben - die Kindheit und da sehe ich 

es als meine Aufgabe sie zu begleiten. Gerade auch durch die Phase der Pubertät und 

sie zu selbstbewussten aber auch kritischen Menschen zu erziehen. Und nur, wenn sie 

von der Entwicklung so weit sind kann ich auch Unterricht machen. Mir ist sehr daran 

gelegen, dass man eine Unterrichtssituation schafft die von gegenseitiger 

Wertschätzung und von gegenseitigem Respekt gekennzeichnet ist. Und dann kann 

ich auch gut arbeiten” (Interview Bettina). 
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Bettina føler sig ansvarlig for børnene og lægger vægt på en relation mellem sig selv og 

eleverne. Det fremgår tydeligt, at hun føler en pædagogisk forpligtelse over for sine elever. 

Af ovenstående fremgår det, at de værdier Bettina lægger vægt på, er respekt og tillid. 

Værdier, hun sætter i højsædet, fordi de efter hendes mening bidrager til at opdrage børnene 

til kritiske og selvstændige individer. Dette fokus på at hjælpe børnene til at blive kritiske og 

selvstændige, svarer til det, den hollandske pædagog Gert Biesta betegner som 

subjektifikation (Biesta 2007). Ifølge Biesta har uddannelse tre forskellige funktioner: 

kvalifikation, socialisation og subjektifikation. Kvalifikation henviser til, at uddannelse har 

til opgave at bibringe børnene faglig viden og kunnen. Med socialisation menes der, at 

børnene gennem deres skolegang socialiseres ind i samfundet og dets kulturelle og sociale 

værdier. Subjektifikation kan betragtes som socialiseringens modpart: Børnene skal gennem 

deres uddannelse dannes til autonome og uafhængige individer (Biesta 2007). Det er netop 

den sidstnævnte funktion – subjektifikationen – som Bettina abonnerer på, når hun siger, at 

hun ønsker at bidrage til, at børnene bliver selvstændige og kritiske. Disse overordnede 

værdier, som skolen, ifølge Bettina, skal fremme, er en del af hendes moralske etos, som hun 

i sit virke som lærer trækker på, og som danner det normative grundlag, der er med til at styre 

den måde, hun handler på i den konkrete pædagogiske praksis. 

Undervisning er netop en form for praksis, der i høj grad er baseret på et normativt grundlag, 

og som udspringer af lærerens moralske etos. Samtidig – og det vil vise sig i den følgende 

analyse – er det ikke udelukkende lærerens værdier og normer, der afgør, hvordan der handles 

i en bestemt situation. Der findes også undervisningssituationer, som på grund af deres 

beskaffenhed kalder på handlinger, som i højere grad er baseret på pragmatik frem for idealer 

og værdier. Dette er i overensstemmelse med, at Gholami et al. i deres forskning har kunnet 

vise, at lærere i deres ræsonnementer over egen praksis enten trækker på deres moralske etos 

og de idealer og værdier, der er knyttet hertil, eller bruger en argumentation, der tager 

udgangspunkt i “what works”, og som er kendetegnet ved pragmatik og ad hoc-løsninger 

(Gholami et al. 2010:1528). Afhængigt af situationen implicerer undervisning altid, i større 

eller mindre grad, et normativt og et pragmatisk element. 
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Ud fra interviewet blev det ligeledes klart, at den forståelse, Bettina har af, hvordan 

undervisningspraksis bør udøves i et konkret sprogdidaktisk sigte, i høj grad er baseret på de 

erfaringer, hun i løbet af de ca. 20 år, som hun har arbejdet på en mindretalsskole, har gjort 

sig. Hun fortæller, at hun med baggrund i sine erfaringer er kommet til den konklusion, at 

gode sproglige kompetencer er forudsætningen for elevernes mulighed for at kunne modtage 

fagligt indhold. Tager man sammensætningen af Bettinas klasse i betragtning synes netop 

elevernes gode sprogkompetencer at være en udfordring, idet klassen, som beskrevet 

ovenfor, er karakteriseret ved, at eleverne har et meget spredt sprogligt niveau. Bettina har 

derfor en helt konkret opgave, hun skal varetage i undervisningen, nemlig at styrke de 

sproglige kompetencer for de børn, der ikke har mindretalssproget som deres førstesprog. 

Da jeg spørger nærmere ind til den viden og knowhow, hun er i besiddelse af i forhold til at 

undervise børn, der taler flere sprog, bliver det tydeligt, at hendes viden ikke er funderet i 

sprogdidaktisk teori, men i høj grad er habituel, intuitiv og erfaringsbaseret. På spørgsmålet 

om, hvordan hun har tilegnet sig den viden, som hun anvender i forbindelse med elevernes 

sprogindlæring, forklarer hun meget enkelt: 

“Ich mach das aus dem Bauch heraus” (Interview Bettina). 

 

Hendes viden på området er altså baseret på mavefornemmelser. Bettina er ikke i stand til at 

henvise til en teoretisk viden som begrundelse for sine handlinger. Dermed kan den form for 

viden, der ligger til grund for hendes praksis, beskrives som praktisk viden eller som det, den 

ungarsk-engelske filosof Michel Polanyi har beskrevet som tavs viden, det vil sige en viden, 

som ikke kan italesættes. En sådan praktisk viden er i høj grad kontekst- og personafhængig:  

 “It [practice knowledge] is time bound and situation specific, personally compelling 

and oriented toward action” (Gholami et al. 2010: 1520).  

Inden for det pædagogiske praksisfelt er tavs viden blevet diskuteret grundigt for at beskrive 

de forestillinger og erfaringer, der er vanskelige og endog umulige at verbalisere for læreren 



 

203 

 

(Andersen 2000:378). I den forbindelse modstilles tavs viden56 en mere teoretisk og 

forskningsbaseret viden.  

Dens implicitte, kontekstuelle og individuelle karakter gør, at der er en række udfordringer 

forbundet med tavs viden (Mahroeian 2012:303). Det er eksempelvis ikke muligt at videndele 

og lære tavs viden på samme måde og i samme omfang, som det er tilfældet med de mere 

eksplicitte former for viden. Dette hænger sammen med, at tavs viden vanskeligt kan aflejres 

i bøger og instrukser, hvilket er karakteristisk for eksplicit viden. Tavs viden er bundet til 

praksis og kan udelukkende tilegnes gennem erfaringer (Lam 2000:490). Alligevel er tavs 

viden i en organisationsteoretisk sammenhæng blevet defineret som afgørende for gruppers 

og organisationers succes. I denne sammenhæng kan tavs viden dog ikke stå alene, fordi det 

er den dynamiske interaktion mellem eksplicit og tavs viden der er katalysator for ny, 

innovativ viden (Lam 2000:490-491). Dette er grunden til, at en række ny forskning har 

beskæftiget sig med spørgsmålet om, hvordan tavs viden kan videregives og transformeres 

til eksplicit viden (Lam 2000:487). Der er nemlig en potentiel risiko forbundet med, at 

organisationer udelukkende baserer deres vidensgrundlag på tavs viden, fordi den 

oparbejdede tavse viden risikerer at gå tabt, når de personer, der besidder den, forlader 

organisationen (Mahroeian 2012:302). Samtidig er det vanskeligt – især for nye generationer 

- at opøve og opbygge den fornødne viden om, hvordan praksisfeltets regler udspiller sig, når 

det drejer sig om et praksisfelt, der udelukkende er kendetegnet ved tavs viden (Wenger 

2004:120). 

Når Bettinas sprogundervisning altså udelukkende er baseret på mavefornemmelser og 

dermed tavs viden, ligger der heri en potentiel risiko for, at den viden, hun oparbejder, er 

viden, der udelukkende er knyttet til hende som person, og som derfor ikke kommer 

praksisfællesskabet til gode. En sådan tavs viden bidrager pga. sin individuelle karakter 

samtidig til en heterogenisering af den mindretalspædagogiske viden og -faglighed.  

Interessant i den forbindelse er det, at selvom Bettinas sprogdidaktiske viden ikke har rod i 

                                                 
56 Tavs viden kan inddeles i mindst to forskellige former: en teknisk og en kognitiv. Den tekniske viden omfatter 

informationer og ekspertise, som er relateret til ”knowhow”, mens den kognitive, tavse viden indbefatter 

værdier og trossæt (Gore et al.: 1999). 



 

204 

 

teorier eller forskningsresultater, har hun alligevel nogle strategier for, hvordan hun 

underviser især de sprogligt svage elever. Det er nogle af disse implicitte og eksplicitte 

strategier, jeg vil komme ind på i det følgende. 

 

9.3 Interaktionsorden 

Forud for den nedenfor beskrevne situation er børnene blevet delt i parvise grupper for at 

diskutere dagens emne: fabler. Den ene i gruppen skal forklare den anden, hvem Æsop [som 

de har læst en fabel af] var, og den anden skal give en overordnet beskrivelse af fablers 

karakteristika. Efterfølgende spørger Bettina tilfældigt enkelte elever, som så enten skal 

fortælle om Æsop eller om fabler. I nedenstående udsnit har Bettina først udpeget Trine til at 

skulle fortælle. Efterfølgende skal også Lene bidrage til samtalen. Trine og Lene er begge 

elever, der først for nylig er startet i klassen og som derfor ikke taler meget tysk. 

 

Bettina [taler langsomt og tydeligt]: So Trine, was möchtest du uns erzählen? Du 

hast gehört über Æsop und über die Fabeln [pause]. Ein Thema erzählst du uns. Ein 

Satz auf Deutsch [rækker tommelfingeren i vejret og signalerer dermed et ettal] [Kort 

pause] [skifter til dansk]. Hvad vil du helst fortælle om, du skal vælge enten Æsop 

eller fabler. 

Trine: Fabler. 

Bettina: Det vil du helst fortælle om. Ein Satz auf Deutsch über Fabeln. Fabeln sind 

[…] oder […] [pause] wer ist immer mit bei Fabeln? 

Trine: En kamel, eller […] 

Bettina: Ja, fx. en dyr. Hvad hedder det på tysk – en dyr? 

Flere i klassen: Et dyr. 

Bettina: Ja, ja et dyr. Hvad er et dyr på tysk, ved du det? 

[Trine ryster på hovedet] 

Bettina: Nej [peger ud til en anden elev, der svarer langsomt og med fokus på 

udtalen] 

Anden elev: Tiere. 
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Bettina: Tiere sind oft dabei. Nu fortæller du på dansk, hvad ved du om fabler? 

Trine: At de er meget eventyrlige og fantasifulde… 

Bettina: Ja, og [kort pause] Der er altid dyr med i fablerne. Og hvad er det særlige 

ved dyrene? [pause] Lene, ved du det? Hvad kan dyrene? 

Lene: snakke? 

Bettina: Nemlig. Det er det særlige, og det skal I huske. Dyrene kan snakke i 

fablerne. Din tur [peger på Lene] på dansk. Æsop. Hvad kan du huske om ham? 

Lene: At han ville skrive om guderne, og det fik han ikke lov til, så han skrev om 

dyr. 

Bettina: Nemlig. Og det særlige er, at de kan snakke. Det skal vi huske. Det er det, 

vi skal snakke om i dag. Heute sind wir dran mit den Fabeln zu arbeiten und zwar 

sollt ihr jetzt die Hausaufgabe […] ich habe gesehen ihr habt das Buch schon 

rausgeholt […] und auf Seite 166 – schlagt das mal auf (Videoobservation Bettina). 

 

Denne sekvens tydeliggør forskellige aspekter, der er karakteristiske for den måde, Bettina 

underviser på. Hun fører en dialog med eleverne på tysk, som tager udgangspunkt i det 

faglige emne, fabler. Hendes udsagn understøttes af hendes toneleje (hun taler langsomt) og 

hendes gestus (hvor hun konkret beskriver det, hun taler om). For at hjælpe Trine med at 

svare på spørgsmålet om, hvilket emne hun helst vil tale om, skifter hun over til dansk for 

efterfølgende igen at fortsætte på tysk. Her ses det tydeligt, at Bettina forsøger at tilgodese 

den enkelte elevs niveau i sin undervisning for derigennem at arbejde inden for elevens zone 

af nærmeste udvikling – det vil sige det stadie, hvor eleven har behov for stilladsering til at 

kunne fuldføre opgaven (Vygotsky 1978). Helt konkret stilladserer Bettina ved at starte en 

sætning, som Trine skal færdiggøre, og hun giver eksempler på ord, som Trine kan bruge for 

at løse den opgave, hun er blevet sat til.  

Bettina gør herudover brug af en lang række af andre redskaber til at understøtte Trine og 

Sarah i deres sprogtilegnelse. Her kan bl.a. nævnes prompting (forslag til ord, der kunne 

bruges), recasts (korrigering af fejl), code-switching (sprogskift) og loaning (låneord). Nogle 

af disse konkrete sprogdidaktiske redskaber vil jeg komme nærmere ind på i afsnit 9.3.2 og 

9.3.3. I første omgang er det interessant at bemærke, at Bettina i forbindelse med det 
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efterfølgende interview fortæller, at hun har en overordnet strategi i forhold til de nye elever, 

som ikke taler tysk endnu. Hun forklarer: 

“Sie müssen immer einen Satz pro Stunde sagen. Ich versuche sie inhaltlich 

mitzunehmen. Ich versuche sie erst sprachlich und dann inhaltlich mitreinzukriegen. 

Erst wenn sprachlich die Sicherheit da ist, versuche ich sie inhaltlich mitzunehmen. 

Ich stelle es mir so schlimm vor, wenn sie 6 Stunden dagesessen haben und nach 

Hause kommen und die Mutter fragt "was habt ihr gemacht" und sie sagen "ich weiß 

es nicht, ich habe nichts mitbekommen" (Interview Bettina). 

Det primære mål for Bettina i forbindelse med undervisningen af de elever, der er svage i 

tysk, er altså at skabe en sproglig sikkerhed og fundering, der gør det muligt at bygge videre 

på, både fagligt og indholdsmæssigt. For at hjælpe eleverne på vej med dette har Bettina en 

strategi om, at de elever, hvis tyskkundskaber ikke er tilstrækkelige, alligevel skal sige mindst 

én sætning på tysk for hver undervisningstime. Bettina har altså sin egen sprogdidaktik, med 

hvilken hun ønsker at understøtte de elever, der er svage i undervisningssproget. 

 

9.3.1 En diskrepans mellem sprog og fagligt indhold 

Ovenstående citat viser også, at Bettina lægger vægt på at adskille sprog og indhold i 

undervisningen, og at hun prioriterer at fremme elevernes sproglige kompetencer, fordi hun 

ser disse som udgangspunkt for et fagligt indhold i undervisningen. I praksis gør hun dog 

noget andet fordi hun kombinerer og skifter mellem et sprogdidaktisk og et indholdsmæssigt 

fokus. Der kan altså siges at være en diskrepans mellem de intentioner Bettina har med sin 

undervisning, og det, hun rent faktisk gør. Bettina er i den henseende dog ikke noget 

særtilfælde. Undersøgelser viser, at lærere ofte har mangefacetterede og diverse intentioner 

med deres undervisning, og at disse intentioner endda kan være modstridende (Kennedy 

2004, Gholami et al. 2010). 
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“Not only are teachers’ intentions numerous and diverse, but they often contradict one 

another, so that it would not be logically possible for teachers to actually achieve all 

the things they intended to do” (Gholami 2010:1228). 

I ovenstående citat fra videoobservationen ses dette i den måde, Bettina forsøger at 

kombinere sproglig og faglig læring. For at sikre eleverne faglige læring skifter hun fra tysk 

til dansk, da hun taler til Trine og Lene, og sikrer dermed, at de to kan følge med i 

undervisningen. Ovenstående viser, at Bettina – i modsætning til det, hun selv italesætter – 

ikke ser ud til at prioritere mellem sprog og indhold i praksis, men at hun derimod sidestiller 

og integrerer disse to elementer.   

Inden for sprogdidaktikken betegnes en sådan undervisningsmetodik, hvor sprog og indhold 

integreres, for Content and Language integrated Learning (CLIL).57 Begrebet blev lanceret 

af David Marsh og Anne Maljers (1994) og dækker over en tilgang inden for 

tosprogethedspædagogikken, hvor der ikke undervises separat i sprog og indhold, men hvor 

det faglige undervisningsindhold bliver medieret gennem andetsproget. Sprog bliver i en 

CLIL-sammenhæng altså både medium og objekt for læring (Do 2013). En lang række 

undersøgelser har i den forbindelse kunnet påvise positive resultater for CLIL (Dalton-Puffer 

2007; Isidro 2010; Lasagabaster 2008). I en spansk sammenhæng har man fx kunnet vise, at 

elever, der har deltaget i CLIL-undervisning, har bedre sprogfærdigheder end deres 

jævnaldrende, der ikke er blevet undervist ud fra CLIL-metoden (Isidro 2010). I Finland har 

Nikula (2005) vist, at CLIL-studerende, i modsætning til studerende, der lærer et sprog 

gennem klassisk fremmedsprogsundervisning, anses for mere kompetente sprogbrugere af 

deres lærere, samt viser tegn på at være mere sikre i deres sprogbrug.58 

                                                 
57 Der skelnes mellem to former for CLIL, en hård og en blød (Šulistová 2013:47). Den hårde måde henviser 

til en undervisningsmetodik, hvor der lægges større vægt på det faglige indhold end på det sproglige, hvorimod 

der med den bløde form for CLIL menes en prioritering af elevernes sproglige kompetencer over det 

indholdsmæssige. 
58 De fire grundelementer i CLIL: Indhold, sprog, integration og læring tilvejebringes ifølge Marsh et al. gennem 

fire forskellige parametre: kultur, kommunikation, kognition og fællesskab. Sætter man de otte begreber 

sammen, opstår en matrix bestående af 16 områder, som viser de forskellige dimensioner, der bidrager til en 

vellykket CLIL-undervisning.  
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CLIL er et relativt nyt begreb, og det er i den forbindelse interessant, at Bettina, selvom hun 

ikke kender begrebet eller konceptet, ud fra sin praktiske erfaring og intuition alligevel gør 

brug af en lang række af de understøttende redskaber, der er karakteristiske for CLIL: Uden 

at vide det og uden at være i besiddelse af et fagspecifikt sprog til at udtrykke og forklare sin 

praksis gør Bettina, ud fra et sprogdidaktisk perspektiv, alligevel intuitivt det rigtige ved at 

kombinere indhold og sprog. Samtidig må det dog bemærkes, at en god CLIL-undervisning 

forudsætter en vis refleksion og overvejelser over tilrettelæggelse af undervisningen. En 

teoretisk fundering er derfor nødvendig i undervisning, der bygger på CLIL. For at kunne 

tilrettelægge en CLIL-baseret undervisning, er det altså vigtigt at have gjort sig tanker om, 

hvad målet med en sådan undervisning er. Praktiseres CLIL uden yderligere refleksioner, er 

der en stor risiko for, at de børn, der ikke mestrer undervisningssproget, er overladt til sig 

selv og dermed hverken får et fagligt eller et sprogligt udbytte af undervisningen (ibid.)  

 

9.3.2 Code-switching 

I Bettinas case er det interessante altså, at hun, selvom hun ikke er i besiddelse af et 

veludviklet teoretisk vokabular til at argumentere for brugen de strategier og didaktikker hun 

anvender, gør brug af en række forskellige redskaber, der, ifølge nyere forskning, er særdeles 

velegnede til at understøtte to- og flersprogede børns sproglige kompetencer. Når hun fx 

skifter mellem tysk og dansk (Bettina: Det vil du helst fortælle om. Ein Satz auf Deutsch über 

Fabeln. Fabeln sind […] oder […] wer ist immer mit bei Fabeln?), gør hun brug af code-

switching.59 Code-switching henviser til, at personer, der taler flere forskellige sprog, skifter 

mellem disse i en samtale. Code-switching kan tilmed forekomme i en enkelt sætning, således 

at det er enkelte ord, der skiftes ud. Code-switching er i lang tid blevet betragtet som 

deficitiært, men anses inden for nyere forskning for et naturligt produkt af praktiseret 

flersprogethed (Olcay 2005). 

 

                                                 
59 Inden for lingvistikken skelnes der mellem en lang række forskellige former for code-switching, og disse 

former inddeles ofte yderligere. Idet det i nærværende afhandling ikke er formålet at foretage komplekse 

lingvistiske analyser af lærernes sprogbrug, vil jeg i det følgende blot beskrive brugen af to sprog i samme 

sætning og mere overordnet samtale som code-switching. 
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Da jeg i interviewet gør Bettina opmærksom på, at hun code-switcher, tilkendegiver hun, at 

hun ikke kender begrebet. Alligevel inkorporerer hun det hurtigt og da jeg beder hende 

fortælle om de tanker, hun gør sig, når hun code-switcher i undervisningen, fortæller hun: 

“Ich überlege nicht, dass ich jetzt switchen muss. Ich mache das natürlich. Ich tue das 

hier [i denne særlige situation] um die Neuen mitzukriegen. In den älteren Klassen tue 

ich das nicht, da läuft alles komplett auf Deutsch und da fordere ich sie auch auf 

Deutsch untereinander zu sprechen” (Interview Bettina). 

Igen bliver det tydeligt, at Bettinas begrundelse for at agere, som hun gør, ikke er teoretisk 

funderet, men også i dette tilfælde er ledet af en form for mavefornemmelse. Når hun siger, 

at det er noget, hun gør naturligt, henviser det til, at code-switching er blevet til en vane og 

noget, som hun ikke reflekterer over.  

 

9.3.3 Kontrastiv undervisning 

Et andet redskab, Bettina gør brug af, er kontrastiv undervisning. Nedenstående sekvens, som 

er et udsnit af den ”Förderunterricht”, som Bettina underviser i, eksemplificerer denne form 

for undervisning. I sekvensen får fire af klassens elever ekstra undervisning i historie og tysk. 

Emnet er Alexander den Store, og eleverne er blevet bedt om at finde informationer om ham 

på internettet og skrive en tekst, som sammenfatter nogle af de væsentligste karakteristika 

ved Alexander den Store. Bettina beder Marek om at læse sin tekst op: 

  

Marek: Wer war Alexander? Er hätte ein großes Heer. Er hätte ein Heer in 

Makedonien. Alexander würde Sohn von der König Philip. Als Alexander wurde 

von seiner Mutter erzogen. Er hat Geometrie gelernt und Musik. Da Alexander 14 

Jahre alt war bekümmert sein Vater sich vor ihm. 

Bettina: Den letzten Satz habe ich nicht ganz verstanden. Lies den letzten Satz 

nochmal vor. 

Marek: „Da Alexander 14 Jahre alt war bekümmert sein Vater sich mehr und mehr 

[…] also han bekymrer sig mere om ham. 

Bettina: Altså faren er bekymret for ham? 
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Marek: Ja.  

Bettina: Hvorfor er han bekymret? Kan du huske det? 

Marek: Nej, det fik jeg ikke helt med, da jeg læste. 

Bettina: Ok, han havde nemlig nogle problemer i familien [...]. Das dänische Wort 

”da”, ”Da han var 14 år”, wie heißt das auf Deutsch? [rejser sig op og går hen til 

tavlen]. Da han var 14, hvad hedder det? 

Axel: Als er 14 war? 

Bettina: Super das müsst ihr aufschreiben [skriver på tavlen: “Da han var 14 år 

gammel”] 

Axel sollen wir das auf Dänisch oder auf Deutsch aufschreiben. 

Bettina: Ihr sollt erst einmal den dänischen Satz aufschreiben und ich ergänze das 

dann gleich. Marek was hast du geschrieben? 

Marek: Als er 14 Jahre alt war. 

Bettina: Super. Und das möchte ich, dass ihr das einkreist. [skriver på tavlen: “Als 

er 14 Jahre alt war” og sætter en cirkel om „als“ og „da“]. (Videoobservation Bettina) 

 

Billede 1: Eksempel på, hvordan Bettina udfører 

kontrastiv undervisning. 

 

Kilde: Videoobservation Bettina 

 

Den sammenligning af dansk og tysk, som Bettina foretager i ovenstående sekvens, falder 

ind under begrebet kontrastiv sprogundervisning. Sammenligningen bidrager til at gøre 

eleverne opmærksomme på de forskelle, der kan være mellem sprogene. I den kontrastive 

sprogundervisning er udgangspunktet elevernes viden om deres modersmål. Denne viden 
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bruges til at fremhæve ligheder og forskelle, mellem modersmålet og det sprog der skal læres. 

Idéen bag kontrastiv undervisning er, at modersmålet er en ressource, der kan bidrage positivt 

til indlæring af det nye sprog, og at elevernes sproglige bevidsthed øges gennem 

sammenligning. Målet er, at eleverne bliver “bevidste sprogproducenter, idet de har et kendt 

sprog at arbejde ud fra og holde sig til” (Vores Fælles Sprog 2016). Inddragelse af 

modersmålet kan tilmed skabe tryghed for den enkelte elev, idet der tages udgangspunkt i 

noget kendt. 

 

Da jeg i forbindelse med interviewet viser Bettina denne videosekvens, benytter hun selv 

begrebet kontrastiv undervisning til beskrivelse af det, hun gør. Hun siger:  

“Kontrastiver Unterricht. Das mache ich ganz viel. Das glaube ich bringt was. Es 

verbindet im Gehirn mehr, wenn sie es in beiden Sprachen kriegen. Das ist das was 

wir so ganz schnell und einfach machen” (Bettina interview). 

Bettina fremhæver her, at den kontrastive metodik er en metodik, der er nem at anvende, og 

som ikke kræver særlige ressourcer fra hendes side. Hun pointerer, at sammenligning af det 

tyske og det danske skaber forbindelser i hjernen, hvilket gør det til en hurtig, men effektiv, 

metode. Der ligger flere interessante elementer i dette ovenstående eksempel. For det første 

kan det undre, at Bettina ikke vælger at elaborere videre på sammenligningen af “da” og 

“als”. Ordet “als” på tysk kan bruges på mange forskellige måder og derfor også oversættes 

forskelligt (fx end, som). Det ville her have været oplagt at fortsætte sammenligningen. 

Grunden til at Bettina ikke fortætter, men faktisk afslutter ”Förderunterricht” efter en halv 

time, hænger sammen med, at hun i de resterende 30 minutter ønsker at tale med de to helt 

nye piger i klassen, Trine og Lene. Eksemplet viser, at kontrastiv undervisning ikke 

nødvendigvis er noget, der bare ”gøres”, sådan som Bettina indikerer, men derimod er en 

metode, der kræver tid, og som forudsætter, at underviseren har sat sig ind i metoden, dvs. er 

i besiddelse af et teoretisk fundament, der underbygger praksis. 
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“Kontrastiver Sprachunterricht ist mehr als eine Methode; es ist auch ein 

durchgängiges Unterrichtsprinzip, das mit anderen Lernzielen und Methoden 

verknüpft werden muss” (Hochländer 2010:2). 

Hochländers citat viser, at kontrastiv undervisning kræver en del refleksion og forberedelse 

fra lærerens side. Samtidig bliver det i det ovenstående tydeligt, at den særlige 

”Förderunterricht” faktisk vanskeliggøres af et tidsmæssigt pres. 

 

Der kan derfor peges på to strukturelle udfordringer, som Bettina står overfor, og som 

vanskeliggør det for hende at gøre effektiv brug af de metoder, hun (uden at være bevidst om 

det) anvender: Det drejer sig for det første om manglende tidsmæssige ressourcer. For det 

andet handler det om manglende teoretisk viden om, hvordan de konkrete metoder, hun 

anvender, kan raffineres. 

 

9.4 Diskurser 

Af det interview, jeg gennemførte med Bettina efter undervisningsobservationen, fremgik 

det, at hun i sin karakteristik af mindretalsinstitutionerne abonnerer på en række af de 

diskurser, der også blev tydelige i første del af analysen. På spørgsmålet om, hvad der udgør 

mindretalsinstitutionerne, svarer hun:  

 

Bettina: Für die Schüler ist es hier immer noch mehr ein zu Hause als an den großen 

kommunalen dänischen Schulen. 

Interviewer: Du sprachst auch davon was der Unterschied zwischen den 

Mehrheitsschulen und den Minderheitenschulen ist, was das Gemeinschaftsgefühl 

angeht […] 

Bettina: Das ist glaube ich bei uns sehr wichtig und wir transportieren hier sehr gut 

"Jeder ist hier richtig und jeder ist hier wichtig". Wir sind alle sehr unterschiedlich 

aber diese Toleranz dem Anderssein gegenüber ist wichtig. Weil ich bin ja hier auch 

Ausländer hier. Das sind ganz wichtige Werte, die wir hier im Alltag leben und 

dessen sind wir uns auch bewusst.  
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Interviewer: Also du siehst dich als Minderheitenpädagoge? Oder kannst du 

überhaupt etwas mit dem Begriff verbinden? 

Bettina: Ja, das ist meine Aufgabe. Ich bin an einer Minderheitenschule und ich bin 

es heute auch sehr bewusst. Ich kann die Vorteile selber sehen und mir ist es auch 

sehr wichtig, dass die Schüler das sehen. Ich behaupte wirklich das, dass bei mir 

jedes Jahr in irgendeiner Form Unterrichtsstoff ist. Identität ist für mich sowieso ein 

großes Thema. Ich habe hauptsächlich die großen Klassen. Ich bin nicht so viel bei 

den Kleinen und darum ist Identität für mich ein sehr wichtiges Thema. Und auch 

Vorurteile aufzubrechen finde ich ganz wichtig. Dass es Klischees gibt und wir die 

haben, das ist ok, das hat jeder Mensch aber auch bewusst zu machen, dass wir auch 

mit einem Selbstverständnis sagen können: "Ich gehe auf die deutsche Schule und 

ich bin gerne hier“ (Interview Bettina). 

 

9.4.1 Tolerance og fællesskab 

Med ovenstående udsagn indskriver Bettina sig både i den tolerance- og fællesskabsdiskurs, 

der allerede i første del af analysen blev tydelig. Begge skoleforeninger har en målsætning 

om, at mindretallenes institutioner bidrager til at fostre tolerance og et tilhørsforhold til det 

særlige fællesskab som mindretallene udgør.  

Ifølge Bettina er mindretalsinstitutionerne særligt egnede til at fremme tolerance, fordi 

eleverne fra starten lærer, hvordan det føles at være anderledes. Den underliggende antagelse 

er altså, at det at mærke på egen krop at være anderledes, gør det nemmere at acceptere andres 

anderledshed. Dette underbygges, som allerede beskrevet tidligere, af forskning, der har 

påvist, at personer med komplekse sociale identiteter, dvs. tilhørende forskellige sociale 

grupperinger, er mere accepterende over for personer, der ikke er medlemmer af deres egen 

gruppe (Brewer et al. 2005). Man kan altså godt argumentere for, at det at vokse op som 

medlem af et mindretal kan bidrage til en øget forståelse for og en øget evne til at leve sig 

ind i andre mennesker. 

Interessant er det i den forbindelse at Bettina i ovenstående citat pointerer det fællesskab som 

mindretallene står for, ved at drage en skillelinje mellem mindretalsinstitutionerne og de 

kommunale danske folkeskoler. Som Bettina beskriver det, er der fordele forbundet med at 
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gå på en mindretalsskole, fordele, som adskiller mindretalsskolerne fra andre kommunale 

skoler. For at tydeliggøre disse fordele konnoterer hun en række positive attributter til 

mindretalsinstitutionerne: Her kan man føle sig hjemme (underforstået: i modsætning til de 

kommunale danske institutioner), her kan alle føle sig velkomne, og “Jeder ist hier richtig og 

wichtig” (underforstået: i modsætning til de danske institutioner, som er store institutioner, 

hvor det enkelte barn går under). Bettina opstiller altså dikotomier, som er med til at skabe 

en afstand og en forskel mellem mindretals- og flertalsskolerne. Dermed foretager hun en 

form for kategorisering. Ud fra et socialpsykologisk perspektiv bidrager kategorisering til at 

reducere kompleksitet, samtidig med at det herigennem bliver muligt at opretholde og 

konstruere et positivt selvbillede – hvad enten det drejer sig om et enkelt individ eller et 

kollektiv (Tajfel 1978). Et sådan positivt billede er i høj grad relateret til sammenligning, 

også når det drejer sig om gruppetilhørsforhold. For at opretholde en positiv selvopfattelse 

bliver det derfor essentielt at sammenligne ens egen gruppe med andre grupper (Hansen 

2011:26). Sammenligning med andre medfører, at mennesker føler sig knyttet til hinanden 

gennem delte sociale kategorier. Samtidig favoriseres og ophøjes ens egen gruppe oftest frem 

for out-gruppen (Tajfel 1978:9). Denne mekanisme bliver helt tydelig i ovenstående citat, 

hvor Bettina fremhæver den forskel, der ifølge hende findes mellem flertals- og 

mindretalsskolerne. På den måde bidrager Bettina til at legitimere mindretalsinstitutionernes 

eksistens, samtidig med at hun, ved at tage disse emner op i undervisningen, potentielt 

reproducerer denne holdning hos eleverne. Dette er i overensstemmelse med, at hun i 

interviewet italesætter, at det er vigtigt for hende at formidle og videregive de fordele og 

værdier, der ligger i at vokse op som del af mindretallet, til eleverne.   

 

9.4.2 Demokrati-diskurs 

En anden diskurs, som Bettina lægger vægt på, og som bliver tydelig i hendes 

undervisningspraksis, er demokrati. Både i forbindelse med interviewet og i forbindelse med 

undervisningsobservationerne viser Bettinas ønske om at fremme elevernes 

demokratiforståelse sig. 
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Nedenstående to sekvenser er eksempler herpå. Første sekvens er igen taget fra 

”Förderunterricht”. I starten af undervisningen skal eleverne afgøre, om de ønsker at 

gennemgå lektierne for tyskundervisningen først, eller om det i stedet skal være 

historieundervisningen, de kigger på:  

Bettina [tager sine bøger op af tasken]: Ihr dürft aussuchen ob ihr mit Deutsch oder 

mit Geschichte anfangen möchtet. 

Elev 1: Geschichte.  

Elev 2: Deutsch. 

Elev 3: Egal. 

Elev 4: Geschichte.  

Bettina [kigger på alle]: Wie müssen wir uns jetzt entscheiden? Wir haben 

Demokratie. 

Elev 4: Zwei Geschichte, ein Deutsch, ein egal […]. 

Bettina: Also machen wir? 

Elev 4: Geschichte. 

Bettina: Ja, das ist Demokratie. Wir machen ja danach Deutsch. (Videoobservation 

Bettina). 

 

Den anden sekvens er taget fra den almindelige tyskundervisning, hvor eleverne skal arbejde 

sammen to-og-to og fortælle hinanden om de fabler, som de har læst. 

Bettina: Jetzt kommt die Aufgabe für eure Partneraufgabe. Jetzt kommt das 

Schwierige. Ihr sollt wählen welche Fabel ihr bearbeiten wollt. Jetzt kann es ja sein 

im Glücksfall seid ihr euch einig und sagt „Ich möchte Fabel hmhmhmh“. Was tut 

ihr, wenn das nicht klappt? Wenn der eine sagt ich möchte die Nr.1. Der andere sagt: 

„Ich möchte die Nr. 2“. Und wir leben ja in einer Demokratie. Das haben wir von 

den Griechen gelernt. Welche Möglichkeit gibt es jetzt? Ein demokratisches Mittel 

um sich zu einigen. [Eleverne foreslår forskellige modeller]. (Videoobservation 

Bettina). 

 

Ovenstående eksempler viser, at Bettina i sin undervisning lægger vægt på fremme og 

eksplicitere nogle af de processer hun forbinder med demokrati. Ved at lade eleverne 
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bestemme hvilket emne de i ”Förderunterricht” skal tage op som det første, og ved at anholde 

eleverne til at finde en demokratisk måde at arbejde i grupper på, forsøger hun, at give 

eleverne medbestemmelsesret. Bettina formår at inddrage eleverne og give dem en stemme. 

Hun repræsenterer dermed en type lærer, der lægger vægt på et liberalt 

progressivt/humanistisk værdigrundlag, hvor demokratiske værdier og regler gør sig 

gældende (Tartwijk et al. 2009:454).  

 

9.5 Sammenfatning 

Bettinas er en erfaren sproglærer, der i mange år har arbejdet aktivt med elevernes 

sprogindlæring. Selvom hun ikke er uddannet inden for undervisningen af tosprogede elever 

eller tosprogethedsdidaktik, og selvom Bettina selv italesætter, at hendes sprogdidaktik er 

baseret på mavefornemmelser, anvender hun intuitivt en række metoder, der i forskningen 

på området betragtes som gavnlige. I Bettinas undervisning er der en lang række ansatser, 

som ud fra et didaktisk perspektiv virker fremmende på tosprogede elevers sproglige 

kompetencer. Fordi Bettinas sprogpraksis er grundlagt over en tavs og praktisk viden, er der 

dog også en række aspekter i undervisningen, der mangler en form for teoretisk fundering, 

som vil kunne bidrage til at kvalificere hendes sprogdidaktiske arbejde yderligere. En sådan 

teoretisk overbygning vil desuden kunne bidrage til, at betingelserne for at kunne reflektere 

over egen praksis bliver rammesat. 

Bettinas professionelle etos er karakteriseret ved et ønske om at fremme kritisk sans og 

refleksion hos eleverne gennem tillid og respekt. Disse værdier gennemsyrer også den 

interaktion, der foregår i klasseværelset, hvor relationen til eleverne i høj grad er præget af 

tillid. På det diskursive plan afspejler Bettinas undervisningspraksis tydeligvis en 

sammenhæng med skoleforeningernes normative grundlag. I sine udtalelser fremhæver hun 

i den forbindelse både mindretallet som et særligt fællesskab, og demokrati, som et 

grundlæggende element i undervisningen – to aspekter som i analysens første del netop har 

vist sig at være del af skoleforeningernes værdigrundlag. 
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Case 2: Den venskabelige lærer 

 

9.6 Kontekst 

Jeg følger Kathrin i forbindelse med to undervisningssekvenser (45 min. og 35 min.) i en 3. 

klasse på en nordslesvigsk mindretalsskole. Skolen, som Kathrin underviser på, er en lille 

landsbyskole, og klassen, som jeg observerer, består af en håndfuld elever. Dette forhold 

præger i høj grad den undervisning, jeg observerer. I begge undervisningssekvenser 

underviser Kathrin tysk.  

 

Dagens program starter med klassesamtalen (”Klassengespräch”). Alle børnene sætter sig i 

en rundkreds, og ugens opgaver fordeles blandt dem. Efterfølgende bliver der talt om, 

hvordan weekenden har været, og hvilke gøremål der ligger foran børnene i den kommende 

tid. Her bliver det klart, at Kathrin har et meget indgående kendskab til børnene – dette gælder 

også børnenes familieforhold. Interessant i denne sammenhæng er det også, at børnene her 

får lov til at bruge det tyske sprog i en meget hverdagsagtig konversation, der har en naturlig 

karakter. Børnene er øjensynligt glade for at kunne fortælle om deres weekend og de 

oplevelser, de har haft. 

 

Den efterfølgende undervisning er delt op i forskellige afsnit, som afstedkommer forskellige 

undervisningsemner og metoder. I første del arbejder børnene selvstændigt med deres 

Lernbox. Her skal de bl.a. skrive små historier ved hjælp af nogle terninger, og Kathrin går 

rundt til hvert barn og hjælper med opgaven. I anden del fortsætter børnene med at skrive 

videre på et teaterstykke, som de skal spille for den nye 0. klasse. Børnene er meget 

entusiastiske og engagerede i forbindelse med denne del af undervisningen, og det er 

åbenlyst, at de er glade for opgaven. Efter frokostpausen sætter alle sig sammen igen, og der 

bliver leget en lille leg, som skal bidrage til at øge børnenes koncentration. Endelig skal 

børnene igen arbejde med deres Lernbox. De mange forskellige undervisningsenheder og 

undervisningsmetoder betyder også, at der ikke foregår meget klassisk frontal undervisning 
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i den tid jeg observerer undervisningen. Samtidig bliver børnene inddraget i undervisningen 

og konstant motiveret til at deltage.  

 

Kathrins 3. klasse fungerer godt sammen. Alle elever på nær én har dansk som modersmål, 

men der er ingen, der viser tegn på at være bange for eller føler sig utryg ved at skulle tale på 

tysk. 

 

9.7 Habitus 

Kathrin har undervist på skolen i ca. tre år og har tidligere været ansat på en anden 

mindretalsskole. Hun er selv vokset op som barn i det tyske mindretal og har læst til lærer i 

Tyskland. I interviewet fortæller Kathrin, at hun altid har vidst, at hun vil være lærer på en 

tysk mindretalsskole.   

 

På spørgsmålet om, hvorfor hun har valgt lærerprofessionen, svarer Kathrin, at det er 

oplevelsen af at kunne følge børnene i deres udvikling og have indflydelse på denne, og at 

det at være lærer giver hende en grundlæggende følelse af at kunne udrette noget vigtigt og 

meningsfuldt. 

“Ich mag es einfach mit Kindern zu arbeiten. Und das sind zwar immer diese klugen 

Sprüche, aber es ist wirklich so: Es ist eine wahnsinnige Möglichkeit mit Kinder zu 

arbeiten und die Kinder auf dem Weg zu begleiten und ihnen was mitzugeben. Und 

man sieht ja auch, dass es fruchtet - gerade hier an den kleinen Schulen. Man hat viel 

mehr Beziehung zu den Schülern und viel mehr Kontakt auch. Und es ist einfach 

klasse dann in der 7. Klasse zu sehen was dabei rausgekommen ist. Dann weiß man, 

jetzt kann man sie losschicken. Das ist einfach ein tolles Gefühl.” (Interview Kathrin). 

Heller ikke Kathrin har nogen formel uddannelse i undervisningen af tosprogede børn, men 

hun har i forbindelse med sit studium undervist voksne i fremmedsprog efter en bestemt 
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metode.60 Hun fortæller, at hun, da hun startede med at undervise på en mindretalsskole, 

gjorde brug af nogle af de strategier, hun havde lært i forbindelse med denne 

voksenundervisning, men at hun nu i langt højere grad gør tingene på sin egen måde:  

”Aber jetzt mache ich eher mein eigenes Ding” (Interview Kathrin).  

Netop det at gøre tingene på en individuel måde er noget, som både Kathrin og Bettina har 

tilfælles. Der er ikke tale om, at deres sprogundervisning er afledt af nogle mere overordnede 

teoretiske eller didaktiske overvejelser, og også Kathrin italesætter direkte, at hendes praksis 

i høj grad er baseret på mavefornemmelser. Dette gælder både det sprogarbejde og det mere 

overordnede pædagogiske arbejde, som hun udfører. Kathrin forklarer det således:  

“Aber ich glaube auch das ohne das [Bauchgefühl] könnte ich gar nicht. Ich glaube 

nämlich dann wäre es gar nicht so persönlich und dann wäre es aufgesetzt. Und das 

ist vielleicht etwas das man die ersten ein, zwei Jahre als Lehrer nicht gehabt hat, weil 

man erstmal alles kennenlernen muss aber mit den Jahren dann ist schon vieles 

Bauchgefühl. Du musst ja auch auf die Kinder eingehen und wenn du merkst das z.B. 

Lukas einen schlechten Tag hat - das hätte ja im Klassengespräch ganz anders laufen 

können, wenn er plötzlich weint oder sein Bruder ist im Krankenhaus, dann zack […] 

dann können wir nicht einfach weitergehen dann müssen wir das erst besprechen. Und 

das hat dann auch was mit Bauchgefühl zu tun” (Interview Kathrin).  

Da jeg helt konkret spørger ind til, hvordan hun har tilegnet sig de strategier, hun anvender i 

forbindelse med børnenes sprogindlæring, svarer hun: 

„Ich glaube es hat sich […] entwickelt. Ein bisschen ist es aus dem Bauch heraus, aber 

es hat sich auch entwickelt“ (Interview Kathrin). 

Også i Kathrins tilfælde er der altså tale om mavefornemmelser og en habitualiseret og 

pragmatisk viden, som hun gør brug af i sin undervisning. Som beskrevet i forbindelse med 

                                                 
60 Af hensyn til anonymiseringen nævner jeg her ikke den metode, Kathrin har undervist efter. 
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Bettinas case er der nogle udfordringer forbundet med en sådan tavs viden. Udfordringer, der 

har betydning for den enkelte lærer, der baserer sin undervisning på denne tavse viden, og 

mere overordnet for det praksisfællesskab vedkommende er del af. Den amerikanske 

læringsteoretiker Donald Schön skelner i den forbindelse mellem to forskellige former for 

viden: viden-i-praksis og refleksion-i-praksis (2001:61ff). Førstnævnte er oftest tavs og 

foregår tit uden omtanke og derfor automatisk. Viden-i-praksis er ikke i sig selv negativ, men 

kan være gavnlig, når den situation, der handles i, er forudsigelig og stabil. Drejer det sig 

derimod om situationer, der er kendetegnet ved uforudsigelighed og usikkerhed, er viden i 

praksis ikke længere tilstrækkelig. Schön gør opmærksom på, at lærere, der i høj grad agerer 

med baggrund i viden-i-praksis, risikerer at fejllæse situationer og dermed agere “forkert”. 

Dette hænger sammen med, at et vigtigt skridt i problemanalysen mangler, når der 

udelukkende handles på baggrund af viden-i-praksis, nemlig overvejelsen af, hvilket middel 

der er bedst egnet til at løse netop den situation, vedkommende befinder sig i61 (Schön 

2001:43). Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at praksis kun tager udgangspunkt i viden-i-

praksis. Det er også nødvendigt at reflektere i praksis, dvs. tolke situationen og finde den 

bedst mulige løsning. Jeg vil her argumentere for, at praktikere, for at være i stand til at vælge 

det bedst egnede middel til løsning af en given problemsituation, ikke blot er nødt til at 

reflektere over praksis, dvs. stoppe op i selve situationen og identificere, at der i det hele taget 

er tale om et problem, men at praktikeren også må have kendskab til en række forskellige 

midler for i det hele taget at kunne vælge det bedst egnede. Viden om tosprogethedsdidaktik 

og de forskellige metoder, man som lærer kan tage i brug for at understøtte børnene i deres 

sprogtilegnelse, er derfor afgørende for at kunne træffe kvalificerede beslutninger i konkrete 

situationer. 

 

Da jeg spørger Kathrin, om hun underviser efter nogle overordnede værdier, forklarer hun, 

at det vigtigste for hende er, at børnene er velfungerende socialt, dvs. at de lærer at omgås de 

andres forskellighed og lærer at acceptere hinanden. I den forbindelse er det ligeledes vigtigt 

                                                 
61 Schön betegner denne problemanalyse som problemformulering (Schön 2001:44). 
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for hende, at børnene er klar over deres egne og de andres styrker og får brugt disse 

konstruktivt og i forhold til hinanden.  

“Für mich ist der soziale Umgang miteinander ganz, ganz wichtig. Die Schule steht 

und fällt mit dem Sozialen: “Gehe ich gerne zur Schule? Wie gehe ich mit meinen 

Mitschülern um? Wie ist der Ton? Wie gehe ich damit um, wenn es nicht so gut läuft? 

Dann gehe ich nicht gerne zur Schule und dann kann ich auch nicht lernen”. Das ist 

für mich ganz klar. Und das ist auch für später wichtig, dass man weiß, wie man mit 

einander umgeht. Wir versuchen hier auch den Schülern zu zeigen „Das ist deine 

Stärke – darin bist du gut. Jemand anderes hat eine andere Stärke – können wir die 

zusammensetzen, seid ihr ein tolles Team?“ Also dass man seine Stärken und die 

Stärken der anderen kennt und akzeptiert. Das hat ja so nichts mit dem 

Deutschunterricht zu tun, aber im Endeffekt doch und deshalb ist mir das total wichtig. 

Deswegen führen wir auch viele Klassengespräche, damit der Umgang und das 

Soziale stimmen, denn dann ist auch das Lernverhalten anders” (Interview Kathrin). 

Kathrin mener, at det sociale er særlig vigtigt, fordi det bidrager til at skabe et skolemiljø, 

hvor eleverne har lyst til at være, og hvor de derfor har nemmere ved at lære. Det er, ifølge 

hende, også grunden til, at hun afholder klassens time mindst to gange om ugen. 

 

Hendes udsagn står i direkte forbindelse med en række forskning, der har påvist, at et af de 

vigtigste elementer i en succesfuld og effektiv undervisning er den atmosfære og det klima, 

der hersker i skolen (Price 2012).  

 

9.8 Interaktionsorden 

I den forbindelse ser især lærer-elev-relationen ud til at spille en vigtig rolle (Hattie 2013). 

Flere forskellige aspekter har vist sig at have indflydelse på, hvilken relation der kan opstå 

mellem lærer og elev, herunder meget håndgribelige såsom fx klassestørrelse, men også mere 

abstrakte, processuelle som interaktionen mellem lærer og elever og elevers adfærd 

(Blatchford et al. 2011:715). I relation til klassestørrelsen peges der i den forbindelse på, at 
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få elever i klassen ser ud til at have en gavnlig effekt på svage elevers præstationer, mens 

dette ikke har nogen effekt på de i forvejen stærke elever (Baltchford et al. 2011:715). 

Herudover peges der på, at klassestørrelsen ikke direkte har indflydelse på den måde, læreren 

underviser på, men at den har betydning for graden af elevengagement på en sådan måde, at 

elever i mindre klasser er mere engagerede i undervisningen end elever i større klasser (ibid.). 

Tager man det lille antal af elever i Kathrins klasse i betragtning, bør hun altså have rig 

mulighed for at skabe en positiv atmosfære i klasseværelset. Videooptagelserne underbygger 

denne påstand, og det ses her, at eleverne har et særlig tæt forhold til Kathrin, der både 

afspejler sig i den overordnede stemning og atmosfære i klassen, men som også kommer til 

udtryk i den måde, hun omgås hver enkelt elev på. Det er denne nærhed og empati, som 

kommer til udtryk i Kathrins undervisning, som jeg i det følgende vil komme nærmere ind 

på. 

 

9.8.1 Nærhed og empati 

I en klasse med så få elever, som det er tilfældet i Kathrins, giver det mening at gå ud fra, at 

hun i særlig grad har muligheden for at tage hensyn til den enkeltes zone af nærmeste 

udvikling. Der er dog som nævnt ovenfor ikke entydig evidens for, at klassestørrelsen spiller 

en særlig rolle i den henseende. Ud fra videoobservationerne bliver det dog tydeligt at den 

tætte relation, som eleverne har til Kathrin, bidrager til tryghed i klasseværelset, en tryghed, 

der fremmer en positiv atmosfære i klassen. Gennem hele videoobservationen er børnene, 

selvom de ikke har tysk som deres modersmål, åbne over for at tale sproget og ikke bange 

for at sige noget forkert. Der er hverken tegn på kritik fra lærerens eller klassekammeraternes 

side. Der er her helt klart opstået det Hattie betegner som “et fristed, hvor fejl bydes 

velkommen og som følge deraf læring” (Hattie 2013:253). I en mindretalspædagogisk 

kontekst, hvor sprogindlæring spiller en særlig rolle, er læreren nødt til at skabe et rum, hvor 

eleverne kan føle sig trygge ved at tale mindretalssproget, selvom de ikke behersker dette 

fuldkommen perfekt.  
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Nedenstående sekvens illustrerer det nærvær og den atmosfære, som er karakteristisk for 

Kathrins klasse. Her har Kathrin sat sig i en rundkreds sammen med eleverne i et hjørne af 

klasselokalet. Klassens time skal afholdes. Kathrin spørger hver enkelt elev, hvordan 

vedkommendes weekend har været, og om de har oplevet noget interessant eller spændende, 

eller om der er sket noget, der har været mindre sjovt. Børnene fortæller beredvilligt om, 

hvem de har leget med og hvilke film de har set. Der bliver talt tysk igennem hele samtalen, 

bortset fra en enkelt gang, som jeg vil komme ind på i næste afsnit. I det følgende er det 

blevet Karens tur til at fortælle om sin weekend. 

 

Kathrin: Und Marie? 

Karen: Wir waren seit Ewigkeiten wieder mal bei Papa. 

Kathrin: Oh, das ist schön! 

Karen: Ja, aber es war doofes Wetter. 

Kathrin: Westküste, ne! 

Karen: Ja, aber wir haben Film geguckt. […]. 

Kathrin: Aber du hattest du ein schönes Wochenende? 

Karen: [nikker]. 

Kathrin: das glaube ich, war schön wieder da zu sein oder? 

Karen: Mmmhhh (Videoobservation Kathrin) 

 

Kathrin bliver oprigtig glad, da hun hører, at Karen og hendes søskende efter lang tid igen 

har været hos deres far. Der ligger en dybfølt empati i den måde, hun sammen med barnet 

glæder sig. Samtidig viser sekvensen, at hun har en relation til børnene og et kendskab til 

deres familieforhold, der rækker langt ud over det, der sker i klasseværelset. Hun ved helt 

præcis, hvor faren bor henne og hvor vigtigt det er for Karen igen at have tilbragt en weekend 

ved vestkysten. Denne viden om børnenes familiebaggrund viser sig også i den følgende 

samtalesekvens, som følger direkte i forlængelse af det foregående. Her spørger Kathrin ind 

til Annes weekend. 

 

Kathrin: Anne, was ist mit dir? 

Anne: [pause] Keine Ahnung [….]. 
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Kathrin: OK, fällt dir gar nichts ein? 

Anne: Ich habe gestern meinen Kopf in den Tisch gehauen. 

Kathrin: Was? 

Anne: Ich war so müde, dass ich so gemacht habe (lader hovedet falde), und dann 

[…] 

Kathrin: Dein Arm war auch so müde, dass der dich nicht rechtzeitig auffangen 

konnte? 

Anne: [griner] mmmh. 

Kathrin: Oh! Seid ihr nicht eigentlich voll in den Konfirmationsvorbereitungen?  

Anne: Ja. Die Stube ist ganz umgeräumt und überall hängt was von der Decke. 

Kathrin: Ach ja, ihr feiert ja zu hause. (Videoobservation Kathrin). 

 

Også her udviser Kathrin en særlig form for empati. Hun lader Anne fortælle lige præcis det, 

hun har lyst til, uden på nogen måde at vurdere eller kritisere det sagte. Samtidig formår hun 

at motivere til dialog på baggrund af den viden om Annes familieforhold, som hun er i 

besiddelse af.  

 

Da jeg i forbindelse med interviewet spørger ind til Kathrins forhold til sine elever, fortæller 

hun, at netop skolens og klassens elevtal muliggør det at tage hensyn til hver enkelt elev, og 

at den tilknytning til eleverne, som hun har opbygget, står i direkte relation til 

klassestørrelsen.  

“Wir versuchen auch - und das ist natürlich bei der Anzahl auch möglich - den Kindern 

individuell das zu geben was sie brauchen um etwas zu lernen. Und das können wir 

hier richtig gut bewerkstelligen - durch die Größe. Wenn du 25 Schüler in der Klasse 

hättest wäre dieser Unterricht jetzt ganz anders gelaufen. Man hätte vielleicht nur die 

Hälfte geschafft und einige wären untergetaucht und das ist hier nicht so. Und das ist 

auch das Schöne am Lehrerdasein hier” (Interview Kathrin). 

Kathrin tilføjer, at det tætte forhold, som hun har til sine elever, og den tryghed, der 

udspringer af denne særlige relation, for hende har været en afgørende faktor for at blive 

lærer, og at det har været medbestemmende for, at hun har valgt at blive lærer på en 
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mindretalsskole. Samtidig fortæller hun, at man som lærer på en lille skole med få elever i 

klassen er nødt til at give mere af sig selv. Det er ikke muligt at være anonym på samme 

måde som på en større skole. 

“Ich war schon an größeren Schulen auch so Praktika und so, wo das anders war. Es 

ist schon ein schöneres Arbeiten so. Man gibt natürlich auch mehr von sich selber. 

Das ist klar. Wenn ich die Kinder etwas frage, dann fragen die mich natürlich auch. 

Wir lernen uns ja kennen und dann muss ich auch etwas von mir preisgeben, finde ich, 

und das ist ja auch nur gerecht. Es ist ja um diesen Kontakt aufzubauen und das gibst 

du jetzt an einer großen Schule nicht so. Da bist du eher anonymer Lehrer. Hier bin 

ich eben auch Kathrin die in xxx wohnt und xxx. Und das ist auch schön” (Interview 

Kathrin). 

Men netop det at man som lærer ved en lille skole er tvunget til at give noget af sig selv for 

at kunne opbygge en tæt relation til eleverne, er noget af det, Kathrin glædes over ved sit 

arbejde. 

 

9.8.2 Oversættelse 

Et andet interessant aspekt er, at Kathrin kun en enkelt gang i løbet af videoobservationen 

aktivt gør brug af det danske sprog i undervisningen., hvilket er i forbindelse med 

klassesamtalen. Her er det Marie, der skal fortælle om sin weekend. 

Kathrin: Marie was hast du gemacht? 

Marie: Ich hab es vergessen. 

Kathrin: Weißt du gar nichts mehr? Gestern-Sonntag, was hast du da gemacht? 

Kathrin: Hattest du denn ein schönes Wochenende? 

Marie: Ja. […] Jetzt fällts mir ein. Wir haben træ gehackt. 

Kathrin: Træ, wie heißt das auf Deutsch? 

Marie: Baum. 

Kathrin: Ja, aber aus was besteht ein Baum? 

Marie: Pflanze? 
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Kathrin: Ja, das ist eine Pflanze, aber aus was besteht ein Baum? Træ, kann mir das 

einer übersetzen? 

Anne: Baum 

Kathrin: Ja, aber was ist ein Baum? 

Karen: Holz 

Kathrin: Genau. Ihr habt Holz gehackt. (Videoobservation Kathrin). 

 

Da Marie skal fortælle om sin weekend, kan hun ikke umiddelbart huske, hvad ordet træ 

hedder på tysk. Dette foranlediger Kathrin til i første omgang at bede Marie oversætte 

begrebet. Da hendes oversættelse ikke viser sig at være rigtig (hun oversætter træ med Baum, 

hvilket i denne kontekst ikke er korrekt), beder Kathrin de andre elever om hjælp. Efter et 

yderligere forkert forsøg hjælper Karen sin klassekammerat og siger “Holz”, og det rigtige 

begreb er fundet.  

Sekvensen viser, hvordan Kathrin gør aktivt brug af børnenes tosprogethed ved at bede dem 

om at oversætte. I en didaktisk kontekst er oversættelse en relevant metode til at øge 

tosprogede elevers metalingvistiske bevidsthed. Metalingvistisk bevidsthed kan defineres 

som “an awareness of the underlying linguistic nature of language use” (Bialystok et al. 

1987:147). Denne form for bevidsthed bidrager til at reflektere over sprog og dets struktur. 

Da jeg spørger nærmere ind til de overvejelser, Kathrin har gjort sig i forhold til at gøre brug 

af oversættelser i undervisningen, bliver det tydeligt, at det ikke er et aspekt, som hun har 

reflekteret over endnu. Alligevel forsøger hun at forklare intentionerne og sin mere 

overordnede strategi med brugen af oversættelser. 

 

Interviewer: Wann denkst du ist es sinnvoll Dänisch mit den Schülern im 

Deutschunterricht zu sprechen? Gibt es da irgendwelche regeln oder ist das auch 

eher so ein Bauchgefühl? 

Kathrin: Du meinst die Wörter - also wenn wir übersetzen? 

Interviewer: Ja. 
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Kathrin: Ich dachte nämlich schon du meinst generell Danisch im Unterricht 

sprechen – das lehne ich nämlich ab. Sinnvoll ist es, wenn wir im Gespräch sind z.B. 

das Klassengespräch und da ist was, dann können wir eher darauf eingehen, dass ich 

dann mit den anderen spreche: „Ja, wer kann das denn“ oder „Was könnte das auf 

Deutsch sein“. Aber wenn wir bei einer Aufgabe sind und die lösen wollen dann ist 

das eher so, dass ich schnell ins dänische übersetz oder dass das schnelle einer 

machen kann. Weil sonst kommst du vom Thema ab und das ist auch nicht toll. Wir 

haben ja diese drei vier verschiedenen Arten Wörter zu übersetzen oder zu erklären 

und ich glaube dieses übersetzen ins Dänische machen wir eher, wenn jetzt nicht das 

Thema im Gespräch ist, also wenn die Wörter nicht vom eigenen sprechen kommen 

sondern…ich überleg jetzt gerade…eigentlich ist es ein Bauchgefühl. Aber ich 

glaube es ist so dass wenn das Wort geschrieben steht und sie es nicht verstehen, 

dann übersetzen wir ins dänische, weil sie dann ja an einer Arbeit dran sind und wenn 

wir es dann mit allen besprechen das würde ja dann den Rahmen sprengen. Und 

wenn wir im Gespräch sind dann machen wir das eher so, dass wir die Wörter auf 

Deutsch erklären. 

Interviewer: Also das ist schon Kontextabhängig? 

Kathrin: Ja, auf jeden Fall. Es lenkt die Schüler ja auch wieder in eine andere 

Richtung und wenn ihre Konzentration gerade auf diesem Arbeitszettel liegt oder 

dieses Textabschreiben, dann finde ich es schade sie da rauszuholen. Es dauert ja 

auch länger. Es muss beschrieben werden mit anderen Wörtern, verstehen die Kinder 

dann die Wörter? Das kann sich manchmal ganz lange hinziehen. Dann kommt ein 

Wort nach dem anderen und dann erzählt hier noch jemand was und das wäre für 

eine Stillearbeit zu schade. Wenn wir jetzt aber einen Arbeitszettel durchgehen, dann 

würde ich sagen ja, weil wir dann ja im Unterrichtsgespräch sind aber nicht bei der 

Stillearbeit. Ja, das ist glaube ich so meine Taktik – unbewusst vielleicht (Interview 

Kathrin). 

 

Den strategi, som Kathrin italesætter, og som skal begrunde hendes brug af dansk i 

undervisningen, er umiddelbart lidt vanskelig at forstå. Dette hænger givetvis sammen med, 

at det først er i det øjeblik, hvor jeg beder Kathrin om at redegøre for sine bevæggrunde for 

at gøre brug af det danske sprog i undervisningen, at hun reflekterer over sin egen praksis. 
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Hun er tydeligvis ikke tilfreds med at affærdige denne praksis som noget, der blot udspringer 

af mavefornemmelser og forsøger derfor at efterrationalisere sin ageren og gøre den logisk 

konsistent ved at “udtænke” en bagvedliggende strategi. På den måde nærmest tvinges hun 

til refleksion i selve interviewet, hvilket også forklarer de noget kunstige og lange 

udredninger fra hendes side. For Kathrin er brugen af dansk i undervisningen i høj grad 

kontekstafhængig og situationel. Brugen afhænger af, hvorvidt det at bede børnene om at 

oversætte et bestemt begreb eller forsøge at forklare det i længere vendinger, medfører, at de 

må afbryde deres arbejde. Kathrin beskriver også, at det at afbryde og bede børnene om at 

oversætte eller forklare et begreb kan virke kontraproduktivt, fordi det for det første kan 

forstyrre deres koncentration, og for det andet fordi det kan medføre en lang række af andre 

forklaringer, som hun ville være tvunget til at gå i dybden med.  

Frem for at benytte sig af en oversættelses-strategi, som et bevidst valg eller fordi den 

fremmer elevernes sproglige kompetencer, bruger hun den, når den gavner situationen, dvs. 

som middel til problemløsning. Fordi brugen af oversættelses-strategien i Kathrins tilfælde 

sker per automatik og ikke som en reflekteret omgang med elevernes tosprogethed, må denne 

ses som udtryk for en viden-i-praksis frem for refleksion-i-praksis. 

Hertil kommer, at Kathrin i ovenstående forklarer, at hun overordnet set er modstander af at 

bruge dansk i undervisningen, og at dette for hende kun er legitimt i de førnævnte situationer. 

I det følgende vil jeg vise, hvordan denne afvisning af at tale det danske sprog i 

undervisningen kan føres tilbage til det, man kan betegne som en monolingval diskurs. 

 

9.9 Diskurser 

Tosprogethed bliver ofte betragtet som en kompetence, hvor man behersker to sprog på 

samme niveau, og hvor de to sprog betragtes som separate systemer. Et eksempel herpå er 

definitionen af tosprogethed i “699 termer. Leksikon til sprogkundskab”. 

“Tosprogethed (bilingvalisme) bruges om fuldstændig beherskelse af to sprog. 

Tosprogethed kan være erhvervet ved opvækst i et tosproget miljø hvor der dog 
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almindeligvis er dominans af det ene sprog (modersmålet) over det andet, eller den 

kan være erhvervet ved flytning til et andet sprogområde eller (sjældnere) ved 

undervisning” (Cramer et al. 1996:17). 

Bilingvalisme defineres her som det at beherske to sprog fuldstændigt. Definitionen viser, at 

de to sprog bliver betragtet som separate og som erhvervet adskilt. På den måde er 

ovenstående citat udtryk for en idé om, at de forskellige sprog, som tosprogede taler, tilhører 

forskellige sociale sfærer. 

 

9.9.1 Monolingval diskurs 

Garcia og Wei argumenterer for, at en sådan betragtningsmåde kan føres tilbage til en 

monolingval diskurs, og at sådanne monolingvale diskurser oftest cirkulerer i institutionelle 

sammenhænge, dvs. især i skolen. De forklarer, at det især er i skolen, at tosprogede 

interpelleres62 til subjektpositioner, hvor deres to sprog betragtes som adskilte og separate. 

“The process by which bilingual speakers engage in order to select the societally 

appropriate features to conform to contextual, topical and interactional factors is 

related to Althussers concept of interpellation (1972), the idea that institutions and 

their discourses call us, or hail us, into particular identities through the ideology they 

shape. Societal forces, and schools, enforce a call, an interpellation, by which bilingual 

speakers are often able to recognize themselves only as subjects that speak two 

separate languages. In so doing bilingual speakers become complicit in their own 

domination as they often conform to monolingual practices that constrain their own 

bilingualism to two separate autonomous languages, although at times they may resist 

by engaging in fluid language practices” (Garcia et al. 2014:15).  

Garcia og Wei fokuserer i deres udredninger på eleverne og den måde, hvorpå monolingvale, 

diskursive formationer i skolen interpellerer dem til at indtage “monolingvale” identiteter. 

                                                 
62 Interpellation henviser til den måde, hvorpå individer sættes i bestemte positioner af diskurserne (Jørgensen 

et al. 1999:53), hvorved diskurser bliver konstituerende for individers identiteter og for de forskellige 

positioner, disse indtager. 
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Jeg vil her argumentere for, at denne interpellation i høj grad også gør sig gældende for dem, 

der arbejder i skolen, dvs. lærerne, og at den dominerende diskurs i mindretalsinstitutionerne 

netop er monolingval og orienteret mod etsprogethed som norm. Dette er særlig interessant i 

Kathrin case, fordi hun som nævnt tidligere selv er vokset op som en del af det tyske 

mindretal, dvs. at hun, fører man Garcia og Weis’ argumentation videre, allerede i forbindelse 

med sin opvækst er blevet interpelleret ind i en monolingval subjekt-position af et 

skolesystem, der i mange årtier har betragtet dansk og tysk som to adskilte sprog. På den 

måde er Kathrin gennem sin opvækst blevet habitualiseret til at betragte børnenes to sprog 

som adskilte sproglige systemer. Ifølge Garcia og Wei fordrer en interpellation, hvor 

tosprogedes to sprog betragtes som separate systemer, en monolingval adfærd hos det 

subjekt, der interpelleres, dvs. en adfærd, der forudsætter en (bevidst) adskillelse af sprogene 

(Garcia et al. 2014:15).  

 

Følgende citat er et udtryk for, at Kathrin netop betragter tysk og dansk som to separate 

systemer, som eleverne – afhængigt af konteksten – kan navigere i. Kathrin beskriver, at hun 

overordnet er modstander af at tale dansk i tyskundervisningen, fordi børnene så fristes til at 

blande det danske ind i samtalen, dvs. at tænke “dansk”. 

 

Interviewer: Und dann sagtest du lehnst es generell ab im Unterricht Dänisch zu 

sprechen? 

Kathrin: Nein, nicht generell, das hört sich so hart an aber eigentlich ja. Denn es ist 

so – es passiert ganz schnell, dass die Kinder Dänisch sprechen. Das geht so schnell, 

dass sie Dänisch denken und ich bin froh, wenn ich sie alle habe und sie im Kopf 

auch alle deutsch haben und dann ist es wirklich gefährlich in Anführungsstrichen 

mit dänisch zu kommen. Wenn wir aber direkt lernen wollen zu übersetzen dann ist 

es gar keine Frage oder, wenn wir Lieder hören oder […] aber eigentlich versuche 

ich wirklich alles in Deutsch zu halten, weil es so konzentriert ist und weil sie überall 

Dänisch sprechen, aber im Deutschunterricht und HSU und Musik halt nicht, aber 

das möchte ich auch gerne so behalten. Ohne jetzt abfällig über das dänische zu 

sprechen. Ich glaube es ist wichtig, dass man das klar trennt (Interview Kathrin). 
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Kathrin vælger altså så vidt muligt kun at tale tysk i undervisningen for at holde eleverne på 

det rigtige “tyske” spor. Der kan dermed i Kathrins tilfælde tales om en form for monolingval 

adfærd, som hun selv praktiserer, og som hun ønsker at fremme hos børnene. En sådan 

monolingval adfærd er stadig udbredt i mindretalsinstitutionerne og kommer bl.a. til udtryk 

i idealet om “én person – ét sprog”, der, som beskrevet tidligere, stadig proklameres af begge 

skoleforeninger (jf. afsnit 8.3.3). Et ideal, der til dels retter sig mod børnenes forældre, men 

som også er rettet mod mindretalspædagoger og -lærere og som skal forstås som en 

anbefaling til, hvordan disse bør håndtere børnenes tosprogethed; nemlig ved kun at tale ét 

sprog - mindretalssproget - til barnet. 

 

Da jeg i analyseprocessen ser videoen med Kathrins undervisning igennem, finder jeg 

eksempler, der underbygger tesen om, at Kathrin praktiserer en monolingval adfærd. I 

følgende sekvens – som igen er taget fra klassesamtalen – gør Kathrin gennem kropssproget 

og tonelejet Marie opmærksom på, at hun ikke skal tale dansk. I scenen hænger Silas fast i 

sin trøje. Kathrin bliver opmærksom på dette: 

 

Kathrin: Und Silas – kannst du? […] 

Marie (til Silas): Prøv at gøre sådan her og dreje rundt her, så […] 

Kathrin: Marie?! (med løftet toneleje og en vis indforståethed) (Videoobservation 

Kathrin) 

 

I scenen forsøger Kathrin at anholde Marie til at tale dansk, og denne adfærd er helt i 

overensstemmelse med Kathrins egne udtalelser om, at hun ikke ønsker, at børnene taler 

dansk i tyskundervisningen. Hun repræsenterer dermed en monolingval sprognorm. Mere 

overordnet kan en sådan tankegang formodentlig spores tilbage til de tidligere fremherskende 

antagelser om, at code-switching – som et udtryk for en bilingval habitus – er negativ og et 

tegn på dårlig opdragelse og manglende sproglige kompetencer (fx Weinreich 1953). Disse 

antagelser må ses i relation til den negative opfattelse af tosprogethed mere generelt, som var 

fremherskende tidligere. Selvom argumentationen mod at gøre brug af børnenes førstesprog 

i undervisningen er blevet mindre restriktiv i de senere år (Cummins 2007), er den 
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dominerende anbefaling stadig at undlade at bruge førstesproget i undervisningen eller i det 

mindste at minimere brugen heraf så vidt muligt (Turnbull 2001). Der findes tilmed forskere, 

som argumenterer for, at brugen af førstesproget helt bør undgås, og at dette er udtryk for en 

utilstrækkelighed hos lærere og pædagoger (Chambers 1992, Cook 2001). Ud fra et 

pragmatisk perspektiv kan der helt klart argumenteres for, at eleverne i så vid udstrækning 

som muligt udsættes for andetsproget, hvilket i særlig grad gælder for mindretallenes skoler. 

Dette behøver dog ikke nødvendigvis komme til udtryk i en mere eller mindre restriktiv 

monolingval habitus. Som vist i afsnit 8.2.2, har sprogforskningen undergået en diskursiv 

forandring, hvor børnenes førstesprog ikke længere betragtes som en hæmsko for 

andetsprogstilegnelsen, men hvor der netop lægges vægt på, at der kan være situationer, hvor 

det er hensigtsmæssigt at benytte barnets første sprog for at fremme andetsprogstilegnelsen 

og for at skærpe sprogbevidstheden og øge sprogglæden hos børnene (Cummins 2003). Ved 

ikke at inddrage børnenes hjemmesprog risikerer Kathrin, ifølge Garcias og Weis teoretiske 

udredninger, at fremme negative emotioner og attituder mod mindretalssproget, hvilket i 

ypperste konsekvens kan føre til forvirring hos børnene i relation til deres identitetsdannelse. 

Skoleforeningerne ser ud til at tage højde for dette, når de i deres informationsmateriale 

påpeger, at elevernes første sprog skal fungere som ressource i sprogtilegnelsen (se afsnit 

8.3.3). Samtidig mangler der som beskrevet tidligere konkrete redskaber og vejledninger til, 

hvornår det er acceptabelt at benytte sig af børnenes førstesprog i undervisningen, og hvornår 

dette er uhensigtsmæssigt.  

 

9.9.2 Tilknytning til mindretallet 

Kathrin italesætter ligeledes en diskurs, der problematiserer tilknytningsforholdet til 

mindretallet. I den forbindelse ekspliciterer hun en forskel mellem det at være en 

mindretalsskole og en tysk skole. Hun vurderer i denne sammenhæng, at størstedelen af de 

forældre, der sender børn i de tyske mindretalsskoler, betragter skolerne som tyske skoler 

frem for som mindretalsskoler.  

“Bringen wir die Minderheit in den Unterricht ein? Ich glaube heutzutage sehen uns 

die Eltern, die ihre Kinder in unsere Schule schicken nicht als Minderheitenschule. 
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Sie sehen uns als Deutsche Schule. Wenn du die Eltern fragen würdest, glaube ich, 

dass sich nur ein sehr kleiner Teil als deutsche Minderheit sieht. Und das war früher 

anders. Jetzt kristallisiert sich raus - finde ich - dass wir eine Schule sind die 

zweisprachig unterrichtet. Und das finde ich, hat - das darf man gar nicht erzählen - 

das hat nicht mehr viel mit Minderheit zu tun. Für mich ist das schon so. Ich wohne 

zwar in Deutschland aber für mich ist das eine Minderheitenschule und ich gehöre zur 

Minderheit. Aber viele hier in der Schule nehmen das so nicht wahr” (Interview 

Kathrin). 

Kathrin differentierer i ovenstående citat helt klart mellem det at være en tysk skole og det at 

være en mindretalsskole. For Kathrin er det tyske mindretals skoler nu i langt højere grad 

blevet skoler hvor der ”blot” undervises på to sprog, og det har, som hun udtrykker det, ikke 

meget med mindretallet at gøre. Ifølge Kathrin er der derfor heller ikke mange elever, der 

oplever sig selv som del af mindretallet. I den forbindelse pointerer hun, at hun, selvom hun 

ikke selv bor i Danmark, oplever sig som del af mindretallet. På spørgsmålet om, hvordan 

hun formidler mindretallet og mindretallets værdier, forklarer Kathrin, at dette er vanskeligt 

at svare på. Hun fortæller, at hun forsøger at motivere børnene til at deltage i de aktiviteter, 

som mindretallet tilbyder efter skolen, men at det faktum, at hun selv bor i Tyskland, 

vanskeliggør hendes bestræbelser. 

“Ich versuche schon die Kinder dafür zu motivieren, dass sie am Römlager oder an 

Knivsberg-Aktivitäten teilnehmen aber so richtig vermitteln kann ich es natürlich 

nicht, weil ich in Deutschland wohne. In der Freizeit bin ich halt nicht hier. Das wäre 

für mich jetzt ein extra Vermitteln. Ich versuche schon ihnen das zu vermitteln. Ich 

erzähle auch, dass ich deutsche Minderheit bin und wo ich aufgewachsen bin um 

dadurch auch einen Einblick zu geben. Aber es ist schwierig. Was kann ich als 

Minderheit vermitteln? Ich kann es versuchen über die verschiedenen Aktivitäten am 

Wochenende, aber ist es mehr, was die Kinder verbindet mit der deutschen 

Minderheit? Ich glaube nicht” (Interview Kathrin). 

Kathrin forsøger altså at motivere eleverne til at deltage i aktiviteter, der ligger uden for 

skolehverdagen og fortæller derudover om egne oplevelser og erfaringer med det tyske 
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mindretal for derigennem at formidle mindretallet. Det fremgår dog tydeligt af ovenstående, 

at dette er et vanskeligt projekt. Når fællesskabets grundlag ikke længere er baseret på et på 

forhånd givet medlemskab i mindretallene, fordi børnenes forældre ikke har nogen 

tilknytning hertil, kan det være svært at skabe et fælles værdimæssigt grundlag, der har 

mindretallet som udgangspunkt. Som Kathrin skitserer det, er det svært at pege konkret på, 

hvad der egentlig udgør mindretallet i skolesammenhæng, og hun sætter i forlængelse heraf 

spørgsmålstegn ved børnenes tilknytningsforhold til mindretallet. Kathrin gør her 

opmærksom på to væsentlige udfordringer for mindretallene: For det første peger hun på, at 

de aktiviteter og det fællesskab, der ligger uden for skolekonteksten, dvs. primært 

mindretallenes foreningsliv, indtager en særlig vigtig rolle i mindretallene. Dette argument 

blev allerede fremhævet i forbindelse med fokusgruppeinterviewet, hvor deltagerne pegede 

på, at mindretallene i høj grad udgøres af de relationer, der ligger uden for skolen. Kathrin 

italesætter også, at dette fællesskab afkræver en særlig indsats af hende som lærer, fordi hun 

også efter skolen er nødt til at engagere sig i mindretallets foreningsliv for at skabe og 

opretholde elevernes tilknytning. En indsats hun ikke kan yde, fordi hun ikke bor i 

lokalområdet. For det andet sætter Kathrin spørgsmålstegn ved, hvorvidt hun som lærer og 

dermed også skolen mere overordnet er i stand til at bidrage til, at eleverne kan identificere 

sig med mindretallet. Dette spørgsmål handler især om, hvordan fællesskabsfølelsen og 

tilknytningen til mindretallene kan skabes i skolerne, dvs. hvorvidt eleverne kan “bibringes” 

en tilknytning, mens de er i skole. Skolen som institution er, som vist i afsnit 8.2., en særlig 

identitetsmarkør, og mindretallenes skoler indtager i den forbindelse en dobbelt rolle, fordi 

de ikke blot skal fremme identifikation med skolen som institution, men med hele 

mindretallet og de værdier og normer, dette repræsenterer. Heri ligger en særlig udfordring 

for mindretalslæreren, der på den ene side skal opdrage børnene til at træffe frie valg, baseret 

på demokratiske principper, og på den anden side skal opdrage børnene til deltagelse i 

mindretallet.  

Dette er en velkendt udfordring i moderne samfund, som dog i en mindretalspædagogisk 

kontekst bliver særdeles relevant og udfordrende for lærerne. Skolen er, som beskrevet 

tidligere, i mindretalshenseende nemlig også altid repræsentant for et nationalt 

dannelsesideal. Som lærer i mindretallene er man dermed tvunget til at arbejde og agere i 
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spændingsfeltet mellem det politiske opdrag, som mindretalsinstitutionerne skal opfylde, og 

den pædagogiske virkelighed og praksis, de møder dagligt. Der er et overordnet skel mellem 

det pædagogisk optimale og det ideologisk accepterbare (Søndergaard et al. 1986:156). Dette 

sætter mindretalslæreren i et dilemma, hvor vedkommende på en og samme tid skal 

repræsentere mindretallets værdier og formidle disse til børnene, og opdrage børnene til 

selvstændige og emanciperede individer. Mindretallene med deres værdier og normer agerer 

dermed i spændingsfeltet mellem en traditionel forestilling om det nationale som 

dannelsesideal og det moderne liv, hvor valget mellem forskellige kulturer er et grundvilkår 

(Meisner 2012:66). Kathrins udtalelser viser, at dette kan være en vanskelig balancegang.  

 

9.10. Sammenfatning 

Også Kathrins case viser, at hendes undervisningspraksis i høj grad er baseret på praksisviden 

eller det, Schön betegner som viden-i-praksis, og at også Kathrin har vanskeligt ved helt 

præcist at forklare de didaktiske strategier, hun forfølger med sin sprogundervisning. Da jeg 

spørger ind til nogle konkrete situationer, som jeg har observeret i forbindelse med 

videoobservationen, bliver det tydeligt, at det er vanskeligt for hende at efterrationalisere sin 

ageren. 

Samtidig viser Kathrins case, at de små klasser, som nogle mindretalsskoler er karakteriseret 

ved, muliggør en særlig tæt og venskabelig relation mellem lærer og elev, som bidrager til 

tryghed hos eleverne, og som også gør det muligt for Kathrin at tage sig tid til den enkelte 

elev.  

 

Interessant i Kathrins case er, at det man kan betegne som en monolingval diskurs, og som 

til dels allerede blev tydelig i analysens første del, kan skabe en vis forvirring hos lærerne. 

Fordi spørgsmålet om, hvor meget elevernes første sprog må og kan inddrages i 

undervisningen, er uafklaret, tyer nogle lærere til en ret restriktiv omgang hermed – nemlig 

ved relativt konsekvent ikke at gøre brug af flertalssproget i undervisningen. Den 

monolingvale diskurs, der cirkulerer i mindretallene, fordrer dermed en monolingval adfærd, 

som i sidste ende kan skabe forvirring hos eleverne i forhold til deres identitetsdannelse. 
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Endelig peger Kathrin i sine udtalelser på en anden relevant udfordring, som 

mindretalslærerne står overfor, nemlig hvilket slags fællesskab mindretallenes skoler 

repræsenterer. Er det et fællesskab baseret på et nationalt tilhørsforhold til 

mindretalsnationen eller er det bikulturelt fællesskab? Fordi dette spørgsmål ikke er afklaret 

for Kathrin, sætter det hende selv i et dilemma, hvor hun er i tvivl om hvorvidt og hvordan 

hun bør formidle mindretallet og dets værdier til eleverne. Denne udfordring peger ind i en 

problematik, som allerede blev beskrevet i afsnit 8.3.1, nemlig hvorvidt mindretallenes 

lærere identificerer sig med et mindretalspædagogisk fællesskab. 
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Case 3: Den erfarne 

 

9.11 Kontekst  

Jeg følger Karla i hendes undervisning på en lille mindretalsskole i Sydslesvig, hvor hun bl.a. 

underviser 1. og 2. klasse i dansk. Den observerede undervisning består af tre sekvenser: den 

første er på to gange 45 min. På grund af skolens størrelse har 1. og 2. klasse 

danskundervisning sammen. Den anden sekvens er ganske kort. Her deltager jeg, da alle 

skoleeleverne skal se julekalender i frokostpausen, en tradition, som skolen også har indført, 

for at bringe eleverne i berøring med dansk kultur. I den tredje sekvens underviser Karla 

udelukkende 2. klasse i dansk (45.min.). 

Samundervisningen starter med en fælles sang, hvor børnene synger om, hvem der er til stede 

i klassen, og hvem der mangler. Herefter skal begge klasser synge abc’et først forlæns og 

efterfølgende baglæns.  

I dag er det bogstavet d, som klassen skal kigge nærmere på. Karla beder børnene én efter én 

om at finde på et ord, der starter med d. Når et barn har sagt et ord, beder hun alle om at 

gentage dette. 

Efter denne indledende start beder hun begge klasser om at tage deres bøger frem. Herfra 

underviser hun klasserne separat. Først er det 2. klasse, der sætter sig op foran og laver nogle 

opgaver sammen med hende, mens 1. klasse skal arbejde videre i deres arbejdshæfter. 

Efterfølgende er det 1. klasse, der undervises, og 2. klasse skal lave nogle skriveopgaver. Det 

er tydeligt, at denne form for samundervisning er udfordrende, idet der opstår en del tumult 

i klassen. 

 

Efter disse to timer skal alle skolens elever se julekalender. Her starter Karla med at 

introducere nogle af de ord, som børnene vil møde i forbindelse med kalenderen, og som hun 

mener er vanskelige for dem at forstå.  

 

Den sidste undervisningssekvens, jeg følger Karla i, er danskundervisningen i 2. klasse. 

Klassen arbejder med deres iPads og et program der hedder FrontRead. Programmet er 



 

238 

 

udviklet til at fremme læseforståelsen og læsehastigheden hos børn og voksne. Karla fortæller 

i interviewet, at programmet egentlig er tænkt til børn fra tidligst 4. klasse, men at hun i 

samråd med en kontaktperson fra programmet har besluttet allerede at starte i 2. klasse. 

Børnene er meget begejstrede og sidder koncentrerede foran deres iPads. Afslutningsvis får 

børnene lov til at lege en variant af lykkehjulet. En af eleverne finder på et ord, som de andre 

skal gætte. Antallet af bogstaver i ordet skrives ned i form af streger, og børnene skal spørge 

ind til, hvilke bogstaver der forekommer i ordet. Findes bogstavet i ordet, erstattes stregen 

med det. Dette fortsætter, til ordet gættes. 

 

9.12 Habitus 

Karla kommer ikke selv fra mindretallet, men er vokset op og har læst til lærer i Danmark. 

Hun er mere eller mindre tilfældigt blevet lærer på en dansk mindretalsskole, og det var heller 

ikke været hendes oprindelige intention i det hele taget at blive lærer. Hun har nu i flere årtier 

arbejdet som lærer på den samme lille skole og overvejede for nogle år siden at skifte 

arbejdsplads og flytte tilbage til Danmark, men blev så, ifølge hende selv, mindet om, hvor 

meget hun føler sig hjemme i mindretallet. Karla fortæller i interviewet, at hun oplever sit 

arbejde som en profession – et erhverv, som man ikke bare kan lægge fra sig, når man er 

taget hjem fra arbejde.  

“Jeg har sagt til mine børn, at det der er vigtigst, når man skal arbejde, det er, at man 

finder et erhverv, hvor man også føler, at man lever, mens man arbejder. Jeg har nogle 

kollegaer, der, når skolen er færdig, siger: ”Pyh, nu bare hjem og så ikke mere skole”. 

Jeg siger altid, jeg er lærer 24 timer i døgnet” (Interview Karla). 

Set i lyset af, at det ikke har været hendes førsteprioritet at blive lærer, er det interessant, at 

Karla alligevel går så meget op i sit arbejde. Hendes positive indstilling til sit job mærkes 

også under observationen: Man er ikke i tvivl om, at Karla elsker sit arbejde. Hun fortæller 

også, at hun, selvom hun har nået pensionsalderen, ikke har intentioner om at stoppe med at 

arbejde, men at hun, som hun selv siger, ønsker at fortsætte, så længe hun har det “sjovt”. Da 
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jeg spørger nærmere ind til, om Karla har nogle særlige mål med sin undervisning, svarer 

hun:  

 

Karla: Tit så har forældre en idé om, at vi har et andet perspektiv på børnene, men 

jeg tænker, at det vigtigste er, at børnene har det godt, og at de trives og at de udvikler 

sig. Det er det allervigtigste. Vi har rigtig stor indflydelse på, hvordan det går videre. 

Tit hører man ”Jeg havde en lærer, der gjorde sådan og sådan”, så derfor er det vigtigt 

for mig, at børnene de trives, at de har det så godt som muligt, så de lærer så meget 

som muligt, og at de oplever det positivt. Er det for lidt mål at have? 

Interviewer: Nej. Skolen skal være et godt sted at være. 

Karla: Ja, og man skal lære så meget som muligt. Og det der med, at man skal 

forberede dem til erhvervet. Jeg tænker, man skal forberede dem til livet. Det er jo 

dér, de er. Og det med, at man siger, man skal forberede dem […] egentlig skal vi 

ikke forberede dem, vi skal arbejde med, at de er i deres liv. Dannelsesaspektet er 

rigtig, rigtig vigtigt. Netop når man nu har et fag som dansk, som både er et 

dannelsesfag i sig selv, og et redskabsfag til de andre fag. 

Interviewer: Har du nogle værdier, der er vigtige for dig? 

Karla: Ligeværd. Ligeværd er rigtig, rigtig vigtigt. Og jeg er skuffet over, at det ikke 

er et af de 20 punkter i den nye kanon. At man oplever, at alle er lige meget værd, 

og der er ikke nogen, der er bedre end andre […] og det at du tror på, at de valg, du 

tager, er de rigtige og derfor er det også vigtigt, at man får så meget viden som muligt, 

så man kan træffe nogle valg og ikke bare fordi de andre siger det […] at man lærer 

at stole på sig selv, at det er rigtigt, det man tænker og det man vil. 

Interviewer: Så det har noget med selvværd at gøre? 

Karla: Ja, selvværd. Det er præcis det, det er. Og det har jeg selv fået meget sent, og 

det hænger sammen med, at man føler at blive set og være lige så meget værd som 

de andre” (Interview Karla). 

 

Karla tager sin rolle som lærer meget alvorligt, og hun er bevidst om den betydning og 

indflydelse, man har som lærer. Derfor er det særlig vigtigt for hende, at børnene har det 

godt, når de er i skolen, og at de oplever deres skolehverdag som positiv. Hendes holdninger 

bunder, som hun uddyber senere i interviewet, i høj grad i hendes egne erfaringer, hvor hun 
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som barn oplevede at blive overset i undervisningssammenhæng. Derfor er ligeværd og det 

at give eleverne følelsen af at blive set så vigtige for Karla. Det er disse aspekter om ligeværd, 

og at alle elever skal ses (og høres), der gennemsyrer hendes undervisning. 

 

9.13 Interaktionsorden  

Gennem videoobservationen bliver det tydeligt, at Karla i sin undervisning lægger stor vægt 

på at sætte ord på de ting, hun gør. Når hun fx tager trøjen af, fortæller hun børnene, hvad 

det er, hun gør: “Nu skal jeg lige have trøjen af, for jeg har virkelig fået det varmt” 

(videoobservation Karla). I slutningen af første undervisningssekvens sætter hun sig sammen 

med børnene og fortæller detaljeret om, at hendes bil punkterede dagen før. Børnene lytter 

begejstrede, og Karla inddrager dem i historien og opmuntrer dem til at deltage i fortællingen. 

Hun inddrager konstant eksempler fra børnenes hverdag og får dem derved engageret i 

undervisningen.  

 

9.13.1 Autentisk og motiverende kommunikation  

Nedenstående sekvens eksemplificerer dette. Her bliver Karla opmærksom på, at den dato, 

der står på tavlen, ikke er korrekt, og hun spørger eleverne, om de ved, hvilken dato der er 

den rigtige. 

 

Karla: Er der nogen børn, der ved, hvilken dato vi har i dag? [holder hænderne op 

til ørerne og signalerer, at hun vil have alle børnene til at svare]. En, to, tre […] 

Alle børn: 30. november. 

Karla: 30. november, 30. i 11. Er der nogen, der ved, hvilken dato vi har i morgen? 

Er der nogen, der ved det? [holder igen hænderne til ørerne]. En, to, tre. 

Alle børn: Første december. 

Karla: Første december. Er der nogen af jer, der har en julekalender? 

Børnene i munden på hinanden og meget begejstrede: jeg, jeg, jeg [de løfter fingeren 

for at sige noget og bliver ved med at snakke i munden på hinanden]. Jeg har sogar 

to. Jeg har en med chokolade. Jeg har tre. 
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Karla: Ok. Tak for det, tak for det. 30.11 har vi i dag [skriver datoen på tavlen og 

vender sig mod børnene igen]. Jeg ved, der findes flere forskellige julekalendere. 

Der findes nogle, der er helt flade, og hvor man kan åbne en låge [fremhæver ordet], 

og så er der et billede bagved. Det kan være af en snemand. Hvem har sådan én? 

Flere i munden på hinanden: Det har jeg. 

Elev: Jeg har også én med Naschi. 

Karla: Der findes også, har jeg hørt, julekalendere med chokolade i? [børnene igen 

i munden på hinanden og meget begejstrede] Er der nogen, der har sådan én? 

Flere i munden på hinanden: Det har jeg. Det har jeg. 

Karla: Ok, tak for det [børnene snakker stadig]. 

Elev: Jeg har én, hvor man kan [utydeligt]. 

Karla: Ok, så findes der to slags mere. Der findes én, hvor man får små pakker. Er 

der nogen af jer, der har en pakkekalender? [nogle børn rækker fingeren op] Hold da 

op, der er også nogen, der har sådan én. Og så findes der den julekalender, vi ser i 

fjernsynet [eleverne på skolen kigger julekalender sammen i frokostpausen]. 

Elev: Den skal vi kigge nu. 

Karla: Den skal vi kigge i spisepausen (Videoobservation Karla). 

 

Sekvensen viser, hvordan Karla formår at inddrage børnene i samtalen ved at fokusere på et 

emne, som de alle kan relatere til, og som de alle er begejstrede for. Karla går her fra at tale 

om, hvilken dato det er, til at fortælle om julekalendere. Undervisningssituationen er i høj 

grad præget af naturlighed og autenticitet.  

Ovenstående udsnit illustrerer også en anden strategi, som Karla gør brug af, nemlig 

gentagelse i fællesskab. Hun beder tit børnene om at sige noget i kor eller gentage det, en 

anden elev har sagt. På den måde får alle børnene mulighed for at sige noget og dermed brugt 

det danske sprog. I en anden sekvens skal børnene eksempelvis én efter én nævne et ord med 

d. I den forbindelse siger hun til børnene, at de, selvom det ord, som de gerne vil sige, allerede 

er blevet sagt, bare skal gentage det igen. På den måde får hun inddraget alle eleverne i 

undervisningen. I det efterfølgende interview forklarer Karla, at denne inklusion er et særlig 

vigtigt emne for hende: 
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“Jeg tænker, at det er rigtig vigtigt, at alle børnene får talt. Det er vigtigt af flere 

årsager: For det første af helt psykologiske årsager. At alle børnene føler, at de er i et 

rum, hvor de kan tale. Og det er noget, jeg selv er opmærksom på, fordi jeg som barn 

selv var meget tilbageholdende, og så har jeg også oplevet det med min datter. Så 

derfor skal alle børn sige noget. De skal føle, at de bliver set. Bare den sang vi synger 

i starten, så er det ligesom alle er til stede og alle tør sige noget. De ved jo godt selv, 

at de siger nogle fejl, så det tænker jeg er vigtigt. Måske endda endnu vigtigere her 

hos os: Det er ok, at man taler sådan, som man nu kan” (Interview Karla). 

Hendes egen fortid som stille elev har altså gjort, at Karla er opmærksom på at inddrage alle 

eleverne i undervisningen. For hende er det centralt, at børnene føler sig anerkendt og set, 

således at de tør sige noget, selvom det, de siger, ikke nødvendigvis er korrekt. For Karla er 

dette særlig relevant i en mindretalspædagogisk kontekst, hvor børnene skal opmuntres til at 

tale så meget som muligt på trods af eventuelle fejl. Gennem sin undervisning skaber Karla 

både rum for den enkelte elev og inddrager situationer, der tager udgangspunkt i børnenes 

hverdag, og som derfor i høj grad er kendetegnet ved autenticitet. Ifølge den amerikanske 

sprogforsker Stephen Krashen er bl.a. det at skabe autentiske situationer om emner, som den 

lærende er interesseret i, et væsentligt element i sprogindlæringsprocessen. I sin sprogteori 

opstiller Krashen fem hypoteser, som sammenfatter væsentlige kendetegn ved denne proces 

(Krashen 2009).63 Disse fem hypoteser er:  

  

                                                 
63 Hypoteserne beskriver primært sprogtilegnelsesprocessen hos voksne, men Krashen argumenterer selv for, 

at disse også gør sig gældende for børn i forbindelse med andetsprogstilegnelse (Krashen 2009:8). 
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1. Aquisition-learning-hypotesen 

2. Monitor-hypotesen 

3. Natural order-hypotesen 

4. Input-hypotesen 

5. Affective filter-hypotesen 

 

Krashen betegner den første hypotese – aquisition-learning-hypotesen – som den 

væsentligste af de fem hypoteser. Han argumenterer for, at der er forskel på sprogtilegnelse 

(aquisition) og sproglæring (learning) (Krashen 2009:10). Tilegnelse af et sprog sker 

udelukkende ubevidst og minder dermed i høj grad om den måde, små børn tilegner sig deres 

modersmål. Børn får en fornemmelse for sprog gennem brug af det i naturlige settings. 

Resultatet af en sådan tilegnelse er ligeledes ubevidst, fordi man sjældent bevidst gør brug af 

grammatiske og semantiske aspekter ved et sprog, når man har tilegnet sig det (ibid.). 

Tilegnelse står dermed i modsætning til læring, som netop sker bevidst og med baggrund i 

kendskab til regler, grammatik og semantik. For at skabe sproglige situationer, der 

understøtter sprogtilegnelsen, er det nødvendigt at engagere eleverne. Det er derfor vigtigt at 

skabe situationer, hvor børnene frivilligt taler sproget, og hvor de understøttes i deres 

kommunikation: 

"The best methods are therefore those that supply 'comprehensible input' in low 

anxiety situations, containing messages that students really want to hear. These 

methods do not force early production in the second language, but allow students to 

produce when they are 'ready', recognizing that improvement comes from supplying 

communicative and comprehensible input, and not from forcing and correcting 

production" (Krashen 2009:10). 

Monitor-hypotesen knytter an til den foregående hypotese. Her argumenterer Krashen for, at 

den lærende i sproglæringssituationer bevidst fokuserer på output, dvs. hvorvidt det sagte er 

korrekt (form) frem for at lægge vægt på indhold (fluency). Den lærende monitorerer dermed 
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sig selv, og denne monitorering kan hæmme kommunikationen. Natural-order-hypotesen64 

tager udgangspunkt i, at sprogtilegnelsen følger en særlig rækkefølge, og at denne rækkefølge 

er mere eller mindre65 universel blandt alle sprogtilegnere. Dermed kan den heller ikke 

påvirkes gennem eksplicit læring (Krashen 2009:11). Med input-hypotesen forsøger Krashen 

at sammenfatte en pædagogisk og didaktisk model, udledt af de tre foregående hypoteser. 

Hertil tager han udgangspunkt i, at elever (eller den lærende) udvikler deres sproglige 

kompetencer, når de konfronteres med sprogligt input, der er udfordrende, dvs. noget 

vanskeligere end det, de på deres nuværende niveau egentlig er i stand til at forarbejde. 

Krashen betegner dette for “i+1”, hvor i refererer til den lærendes nuværende niveau, og 1 

står for det ekstra, der skal til for at løfte vedkommende til det næste niveau (Krashen 

2009:21). Input-hypotesen svarer dermed i høj grad til Vygotskys begreb om zonen for 

nærmeste udvikling. Omdrejningspunktet er her den praktiske brug af sproget og mængden 

af input. Dette står i modsætning til tidligere opfattelser om, at struktur, grammatik mm. først 

skal læres, inden det er muligt at tale sproget flydende 

“The input hypothesis runs counter to our usual pedagogical approach in second and 

foreign language teaching. As Hatch (1978a) has pointed out, our assumption has been 

that we first learn structures, then practice using them in communication, and this is 

how fluency develops. The input hypothesis says the opposite. It says we acquire by 

"going for meaning" first, and as a result, we acquire structure!” (Krashen 2009:21). 

Den sidste hypotese – affective-filter-hypotesen – peger på vigtigheden af at skabe positive 

situationer i forbindelse med sprogtilegnelsesprocessen. Ifølge Krashen begrænser negative 

erfaringer og oplevelser børnenes mulighed for at tilegne sig et sprog (mere herom i afsnit 

9.18.2). 

 

                                                 
64 Krashen tager her udgangspunkt i det engelske sprog, men argumenterer for, at der findes en naturlig orden 

i sproglæringsprocessen i alle sprog (Krashen 2009:14). 
65 Krashen pointerer her, at sprogtilegnelsen for voksne i høj grad følger sprogtilegnelsen hos børn, og at der 

er minimal forskel i rækkefølgen, når det drejer sig om tilegnelsen af det første og det andet sprog (Krashen 

2009:14). 
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Ser man på de pædagogiske konsekvenser af Krashens hypoteser, bliver det tydeligt, at et af 

de væsentligste aspekter ved sprogundervisning er at skabe kommunikative situationer, der 

fremmer sprogtilegnelsen frem for sproglæring. Sådanne situationer er kendetegnet ved 

naturlighed og autenticitet og et fokus på indhold frem for form. Naturlighed og autenticitet 

er netop de bærende elementer i Karlas (sprog)undervisning. 

 

9.13.2 Øge ordforråd 

Den følgende sekvens er et yderligere eksempel på den måde, Karla formår at inddrage 

børnene i undervisningen og vække deres interesse for det, hun fortæller, på en naturlig måde. 

Her er det “drillebogstavet” d, der er omdrejningspunktet. Karla har skrevet bogstavet på 

tavlen og har givet nogle eksempler på ord, der indeholder et blødt d (mad, glad mm.): 

 

Karla: Og måske er der nogen, der har fået mad på et fad? Må jeg høre? [holder 

hænderne for ørerne]. 

Alle børn: Fad. 

Elev: Hvad er det? 

Karla: Et fad er sådan en stor tallerken, hvor der kan være mad på [viser med 

hænderne, hvordan et fad ser ud]. Er der nogen af jer, der har et fad derhjemme? Jeg 

har ét […] eine Schüssel. 

Elev: Hvad er det? 

Karla: Ja, nu skal du se [går lidt rundt i klassen]. Vi har slet ikke noget, der kunne 

ligne et fad her, har vi det? Nå […], jeg tænker […] Over i SfO’en […] er der nogen, 

der går i SfO’en her? [næsten alle børnene rækker fingeren i vejret]. Er der nogen, 

der aldrig har været i SfO’en? [en dreng rækker hånden i vejret]. Har du aldrig været 

i Sfo’en? [drengen ryster på hovedet] Aldrig? Nie? [flere af de andre begynder at 

snakke i munden på hinanden]. 

Karla: Ok, må jeg lige se nogle store ører her [holder hænderne op til ørerne – 

børnene bliver stille]. Må jeg lige se nogle store ører? Og så lukker I øjnene [børnene 

lukker øjnene og holder hænderne til ørerne]. Kan I forestille jer, hvordan Ute […] 

kan I forestille jer Ute? 

Børn: Ja.  
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Karla: Kan I forestille jer Ute med hendes lyse hår? Kan I forestille jer Ute, der 

tænker: “Der kommer rigtig mange børn i SfO’en i dag. De skal alle have noget 

mad. Jeg må tage en rigtig stor tallerken i dag, fordi der skal være plads til så 

meget mad på den tallerken. Måske er det hotdogs? 

Børnene: Ja, mmmh, lækker. 

Karla: Eller måske er det pizza? 

Børnene: Ja! 

Karla: Kan I forestille jer det? Så er hun nødt til at have sådan et stort fad. Hvad er 

det, hun skal have, et? 

Børnene: Fad! [Karla skriver ordet fad på tavlen] (Videoobservation Karla) 

 

Som ovenstående viser, har Karla konstant fokus på at engagere børnene. I dette tilfælde 

aktiverer hun dem bl.a. gennem visualisering og (igen) ved at tale om et emne, som børnene 

kender fra deres hverdag, og som de derfor kan relatere til. Ved at fortælle om helt 

almindelige og dagligdags oplevelser, udvider hun børnenes ordforråd, uden at dette 

nødvendigvis opfattes som læring af dem.66 Der er altså tale om en form for implicit læring, 

dvs. i Krashens termer om sprogtilegnelse frem for sproglæring. 

 

Børnenes manglende ordforråd er, ifølge Karla, en af de største udfordringer, hun møder som 

lærer og gør det vanskeligt for hende at differentiere i undervisningen. Selvom der er børn, 

der er meget langt i læreprocessen, og som fx allerede har lært at læse, kan hun ikke sætte 

dem til at løse vanskeligere opgaver, fordi deres ordforråd ikke er tilstrækkelig:  

“Derfor er de her ABC-mapper rigtig gode. Der skal de finde ord, og de skal finde 

bogstaver, og det kan de sidde med uden at have et ordforråd. Men når der så er nogle 

tegninger, hvor de skal skrive den første lyd, så er vi nødt til at gøre det sammen. Så 

skal der være dialog. Og der er nogle af dem, der allerede kan læse, men det hjælper 

jo ikke, når de ikke kender ordene. Og derfor tænker jeg, det kan godt være, det bliver 

                                                 
66 Anne anvender dog også mere eksplicitte former for læring. Da hele skolen i spisepausen skal se julekalender 

i fællesskab, bruger hun de første par minutter på at introducere børnene til nogle af de ord, de vil møde i de 

kommende afsnit. Her forsøger hun altså helt bevidst at opbygge børnenes ordforråd ved at forklare nogle af de 

ord, der vil forekomme i julekalenderen. 
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kedeligt for dem, men jeg kan ikke rigtig give dem noget arbejde, så de kan sidde selv 

med det, som jeg ville kunne gøre det i Danmark. Og specielt den ene pige. Hun er 

virkelig dygtig, men hun har ikke noget ordforråd, så det er virkelig vanskeligt […] 

Det vil jeg sige er den største udfordring. Den tid de så er inde i klassen, at der også 

er noget fagligt udbytte. Men jeg er nødt til at give dem opgaver, der er for lette, så de 

selvstændigt kan arbejde med dem. Vi har også fået nyt undervisningsmateriale, som 

er rigtig godt. Men du kan godt se [henter materialerne op af tasken], at egentlig så 

burde de kunne sidde med det selv. Men vi sidder så sammen og snakker om 

tegningerne, og derfor er vi jo heller ikke kommet ret langt, fordi vi skal tygge det så 

meget igennem” (Interview Karla). 

Udfordringerne med elevernes manglende ordforråd skærpes, fordi der er forskel på de 

enkelte elevers faglige niveau. Det manglende ordforråd betyder også, at Karla som lærer i 

høj grad er nødt til at sidde sammen med børnene og lave øvelserne. Fordi 1. og 2. klasse har 

undervisning sammen, er Karla desuden nødt til at differentiere på flere niveauer. Dels på 

klasseniveau, dvs. mellem de opgaver, som hun sætter 1. og 2. klasse til at løse, og dels internt 

i de begge klasser, dvs. mellem de fagligt stærke og de fagligt svagere elever. Denne dobbelte 

differentiering vanskeliggør undervisningen og medfører ifølge Karla, at undervisningen 

foregår i et noget langsommere tempo, end det ville gøre på en flertalsskole. 

 

9.14 Diskurser 

Noget af det første man lægger mærke til, når man kommer ind i det klasserum, som Karla 

underviser i, er, at det er fyldt med sproglige tegn og udtryk. På alle vægge hænger billeder 

med bogstaver, malerier, som børnene har lavet, eller plakater, der forklarer og uddyber 

forskellige emner. Nogle af de objekter, der kan findes i klasseværelset, har fået mærkater 

på, så børnene ved, hvad disse hedder. Der er her tale om det, Scollon og Scollon betegner 

som semiotiske diskurser. Når sådanne semiotiske diskurser har et særligt sprogligt sigte og 

indhold, bliver de udtryk for et linguistic landscape, altså et sprogligt landskab (Gorter 2006). 

Med begrebet linguistic landscape menes de sproglige tegn, som viser sig inden for et 

afgrænset territorium (eksempelvis en by), og det henviser til den måde, hvorpå disse tegn 
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har indflydelse på dette områdes sprogbrug (Dressler 2015:130). Inden for nyere 

sprogforskning er begrebet om linguistic landscape blevet udvidet til også at omfatte stærkt 

afgrænsede områder som eksempelvis skoler. Ifølge Shohamy og Cummins hører netop 

skoler til de steder, hvor tegn kommunikerer vigtige budskaber om stedets sprogpolitik og 

sprogpraksis.  

“Schools are public spaces wherein displays of language can inform our understanding 

of the discourses around language status use” (Cummins 2005 and Shohamy 2006 in 

Dressler 2015:128). 

Eleverne tilbringer en stor del af deres skolehverdag i klasserummet, og det sproglige 

landskab, som kommer til udtryk i klassen, påvirker dem derfor både direkte og indirekte. 

Hvem der har afgjort, hvilke tegn der anvendes, kan fortælle noget om den sprogpolitik, der 

gør sig gældende på stedet, lige så vel som tegnenes funktion kan indikere, hvilke diskurser 

der er på spil i rummet. Et klasserum, der er renset for disse tegn, eller hvor det udelukkende 

er regulative budskaber, der formidles, påvirker eleverne på en anden måde end et klasserum, 

hvor eleverne selv har været med til at bestemme, hvilke billeder og plakater der hænger på 

væggene.  

 

I et klasserum, hvor der på en så udtalt måde gøres brug af semiotiske diskurser, som det er 

tilfældet med Karlas “klasse”, er det derfor interessant at se nærmere på nogle af de skilte og 

plakater, der findes i klassen og deres funktioner. 
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Billede 2: Eksempel på, hvordan objekter i 

klassen har fået mærkater. 

 

 

Ovenstående billede viser, hvordan sproget er allestedsnærværende i Karlas klasse, og at 

sproget på en naturlig måde er del af klassen, uden at dette er påtrængende. Når konkrete ting 

i klassen benævnes ved at sætte skilte op, bidrager dette til at øge børnenes ordforråd på en 

mere subtil måde.  

 

 

Billede 3: “Min mund siger bogstaver” og plakat af 

alfabetet inklusive det tyske bogstav ß 
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Den ene plakat i ovenstående billede visualiserer, hvordan munden er formet, når den siger 

forskellige lyde, fx y og æ, og beskæftiger sig dermed på en børnevenlig måde med det 

danske sprogs fonetik. Plakaten ved siden af viser både det tyske og det danske alfabet og 

hvordan dets bogstaver skrives i skråskrift. 

 

Billede 4: Dannebrog i klassen 

 

 

Ovenstående eksempler viser, hvordan (hovedsageligt det danske) sprog produceres og 

reproduceres gennem de tegn, der forekommer i klassen. De sproglige tegn fylder meget i 

klasserummet, og børnene “bades” nærmest i sprog. Dette mangfoldige og alsidige sproglige 

landskab bidrager sandsynligvis til at skærpe børnenes sproglige bevidsthed – netop fordi de 

omgives af sprog og sproglige symboler hele tiden. Ud over de mere informative funktioner, 

som ovenstående plakater og tegn indtager (fx ved at bidrage med viden om, hvordan 

alfabetets bogstaver skrives i skråskrift), er de også udtryk for nogle særlige værdier. Dette 

ses tydeligst på det nederste billede, hvor Dannebrogene helt åbenlyst henviser til, at det er 

en dansk skole, vi befinder os på. Børnene bliver herigennem mindet om, at de er del af et 

dansk fællesskab kendetegnet ved danske værdier. På den måde har det sproglige landskab i 

klassen to forskellige funktioner: For det første et rent sprogunderstøttende sigte bl.a. gennem 

øgning af børnenes ordforråd (billede 1). For det andet minder det børnene om det kulturelle 

fællesskab, som de er del af (billede 3). Tilsammen udgør det sproglige landskab en del af 

den læringskontekst, som børnene befinder sig i, og bidrager dermed til at udbygge børnenes 
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sproglige repertoire. Ser man nærmere på, hvilke normer og værdier, der reproduceres 

gennem klassens sproglige landskab, er der primært tale om monolingvale og monokulturelle 

værdier: Det er først og fremmest det danske sprog og danske værdier, der kommer til udtryk 

gennem de tegn og symboler, der kan findes i klassen.  

 

9.15 Sammenfatning 

Karla lægger særlig vægt på at inddrage eleverne ved bl.a. at sørge for, at alle børn får talt 

(dansk) i undervisningen. Hun gør dette ud fra nogle værdimæssige overbevisninger om at 

alle børn skal ses og anerkendes. Hun argumenterer dog også herfor ud fra en didaktisk 

målsætning om, at det er ved at tale mindretalssproget, at børnene bedst lærer det.  

Karlas undervisning er karakteriseret ved autenticitet, som hun skaber ved bl.a. at inddrage 

eksempler fra sin egen og børnenes hverdag. Ved at tage udgangspunkt i børnenes naturlige 

nysgerrighed, skaber hun en interesse og et engagement hos børnene, som ikke på samme 

måde ville have været mulig ved mere eksplicitte former for læring. 

I sine udtalelser påpeger Karla en særlig udfordring, som mindretallenes lærere står overfor, 

nemlig at mange børn, fordi de ikke har undervisningssproget som deres modersmål, mangler 

det ordforråd, der er nødvendig for at gennemføre en “almindelig” undervisning i 

mindretalssproget. Dette peger ind i en problematik som allerede i forbindelse med 

spørgeskemaundersøgelsen blev tydelig, hvor ca. 30 % af lærerne i begge mindretal 

vurderede, at børnenes manglende sproglige kompetencer havde forhindret dem i at 

gennemføre undervisningen som planlagt. For Karla, der pga. skolens størrelse underviser 1. 

og 2. klasse sammen, er elevernes manglende ordforråd yderligere problematisk, fordi hun, 

som hun fortæller, ikke kan sætte børnene til at arbejde selvstændigt, men er nødt til at 

gennemgå de forskellige opgaver meget nøje og detaljeret sammen med klassen. 

Undervisningen her kræver dermed i høj grad dialog, for at børnene kan oparbejde et vist 

ordforråd og selvstændigt arbejde med deres opgaver.  
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Case 4: Novicen 

 

9.16 Kontekst  

Jeg følger Pias tyskundervisning to timer (2x45 min.) i en 5. klasse i en nordslesvigsk 

mindretalsskole. Tyskundervisningen har de seneste dage omhandlet de to delfiner Selfie og 

Delfie, som er blevet set i Flensborg Fjord. I den forbindelse har eleverne, som deres lektier, 

skullet finde informationer om de to delfiner. Ud fra disse informationer skal eleverne nu 

som det første lave en brainstorm. Eleverne får lov til at komme med deres bud på 

informationer efter et lodtrækningsprincip, hvor hun trækker lod om hvem der må sige noget. 

I den forbindelse pointerer, at hun ikke ønsker, at de samme informationer nævnes to gange. 

Pia skriver de forskellige kortere og længere udsagn om delfinerne ned på smartboardet, som 

desværre ikke fungerer optimalt, således at hun til sidst må opgive og i stedet nedfælde 

informationerne på tavlen. 

 

I anden halvdel af undervisningen skal eleverne skrive en avisartikel om de to delfiner. Pia 

introducerer kort om opbygningen af en avisartikel, således at børnene ved, hvordan deres 

artikel skal struktureres. Efterfølgende får de lov til at hente deres computere og gå i gang 

med skrivningen. Resten af undervisningstiden sidder eleverne og skriver på deres artikler 

om Selfie og Delfie. 

 

Også i denne klasse er der to nyankomne elever, som ikke har gået på den tyske skole før. 

Det er tydeligt, at disse elever har svært ved at følge med i undervisningen og til dels sidder 

og keder sig. Den overordnede relation mellem lærer og elever i Pias case er stærkt præget 

af, at størstedelen af undervisningen foregår som frontal undervisning. Eleverne fokuserer 

meget på at give de rigtige svar på de spørgsmål, Pia stiller. 
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9.17 Habitus 

Pia har arbejdet som lærer i lidt mindre end tre år og er derfor den af de observerede lærere, 

som har mindst undervisningserfaring. Pia er selv vokset op som del af mindretallet og var 

allerede i en ung alder klar over, at hun gerne ville være lærer. På spørgsmålet om, hvorfor 

hun er blevet lærer, svarer hun:  

“Ich glaube es war in der 8. Klasse, da habe ich in xxx [mindretalsskole] ein Praktikum 

gemacht und habe da die Vorschullehrerin begleitet und die anderen Lehrer und das 

fand ich total interessant. Und seitdem wollte ich Lehrerin werden. Ich war dann nach 

dem Gymnasium auch im Kindergarten aber da hat es mir gefehlt etwas zu lernen und 

mit größeren Kindern zusammen zu arbeiten. Das hat dann nochmal bestätigt, dass es 

das sein sollte. Ich wollte gerne Kindern etwas beibringen” (Interview Pia). 

Grundstenen for Pias senere erhvervsvalg blev altså lagt i forbindelse med hendes praktik på 

en mindretalsskole. Hun overvejede først at arbejde som pædagog, men fandt hurtigt ud af, 

at hun hellere ville arbejde med større børn, og at hun gerne ville lære noget fra sig. Da jeg 

spørger nærmere ind til, hvad hun lægger vægt på i sit arbejde som lærer, forklarer hun, at 

det er vigtigt for hende at have et godt forhold til eleverne, kombineret med at eleverne skal 

opleve at have lært noget nyt, som de også kan anvende. Hun pointerer i denne sammenhæng, 

at det er vigtigt for hende, at eleverne har et tillidsfuldt forhold til hende, således at de også 

kan komme til hende, hvis der er noget, der bekymrer dem. Som hun selv siger, er der tale 

om en balanceakt mellem at have plads til læring og samtidig også have plads til snak om 

private ting. 

“Ich finde es wichtig, dass es harmoniert. Dass es harmonisch ist mit den Schülern. 

Dass man sein Lernziel erreicht aber dass man trotzdem noch locker mit den Schülern 

umgehen kann. Wenn man aus der Klasse geht und denkt: „Heute haben wir das 

gelernt oder das gelernt. Wir haben jetzt was Neues gelernt und wir können das jetzt 

anwenden“. Dass man aber trotzdem noch denkt wir hatten es nett. Wir haben private 

Sachen erzählt. Und wenn sie Sorgen haben, dass sie dann auch zu einem kommen. 

Das finde ich ganz toll diese Balance zu finden” (Interview Pia). 
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Også for Pia er det altså hendes forhold til eleverne, der står centralt i hendes arbejde. 

 

9.18 Interaktionsorden 

Dette forhold mellem lærer og elev er i sin basis asymmetrisk. Læreren ved mere end 

eleverne og er mere erfaren. Dette asymmetriske forhold kan der ikke laves om på. Det 

gælder derfor for læreren om at skabe et rum, hvor læreren, på trods af denne asymmetri, kan 

skabe en motivation for læring hos eleverne. Her spiller tillid og nærvær fra lærerens side en 

væsentlig rolle, men også den pædagogik og didaktik, som læreren anvender, kan bidrage til 

at fremme elevernes motivation. 

 

9.18.1 Det monologiske klasserum 

Undervisningssituationen og interaktionen mellem lærer og elev er i Pias tilfælde 

kendetegnet ved, at størstedelen af undervisningen foregår som frontal undervisning. Enhver 

kommunikativ udveksling i klassen har Pia som omdrejningspunkt, og der er i høj grad fokus 

på fakta og rigtige svar. Når Pia ikke taler, er der længere pauser, hvor ingen siger noget. Der 

er ingen dialog blandt eleverne, og den samtale, der foregår i klassen, tager udelukkende 

udgangspunkt i de spørgsmål, Pia stiller. I de perioder, hvor hun ikke taler med eleverne, er 

der bomstille og alle sidder hver for sig og skriver eller løser andre opgaver. Pia har forberedt 

nogle lod, hvorpå elevernes navne står og når hun stiller et spørgsmål udlodder hun, hvem 

der må svare på det.  

 

Nedenstående scene er et typisk eksempel på den dialog, der foregår mellem Pia og eleverne. 

I den konkrete situation har Pia udloddet, hvem der skal bidrage med informationer til 

brainstormen om Selfie og Delfie. Pia trækker Magnus’ navn: 

 

 

Pia: Magnus. 

Magnus: 3 Meter. 

Pia: Was? 
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Magnus: De er tre meter […] 

Pia: Auf Deutsch. 

Magnus: Sie sind drei Meter 

Pia: Was drei Meter? Hoch, lang, breit? 

Magnus: Lang. 

Pia: Sie sind drei Meter lang [skriver dette på tavlen] (Videoobservation Pia). 

Ovenstående eksempel viser tydeligt, at der ikke foregår en nuanceret dialog mellem Pia og 

Magnus, men at der i stedet er tale om en meget afhakket form for samtale. Pia stiller 

spørgsmål, og Magnus giver korte svar herpå. Da Magnus svarer på hendes spørgsmål på 

dansk, opfordrer hun ham meget kontant til at gentage det sagte på tysk. Dialogen er et 

eksempel på en klassisk lærer-elev-konversation, en såkaldt triade, der er kendetegnende for 

frontalundervisning. Her er lærerens spørgsmål udgangspunktet, eleven svarer, og læreren 

gentager det sagte – oftest i lettere modificeret form (Rosenbusch 2014:52). En sådan triade 

er karakteristisk for den måde, Pia underviser på. Børnene er en slags respondenter, der skal 

svare på en særlig måde - en måde der kan accepteres af Pia. Magnus er derfor nødt til at 

modificere sit svar, indtil det kan accepteres af hende.  

Der ligger forskellige udfordringer i Pias måde at undervise på. For det første får børnene en 

følelse af, at der kun er bestemte svar, der er gode nok, hvilket kan bidrage til passivitet og 

demotivering hos børnene.  I en situation, hvor det kun er lærerens svar, der er de rigtige, er 

det vanskeligt at skabe en ligeværdig relation mellem lærer og elev. Et aspekt som inden for 

nyere forskning har vist sig at have stor indflydelse på elevernes indlæringsresultater 

(Nordenbo et al. 2008). For det andet, og dette er særlig relevant i en mindretalspædagogisk 

kontekst, får børnene kun meget lidt mulighed for at tale mindretalssproget i en naturlig 

setting. Børnene bliver ikke udfordret i deres sproglige kunnen, når det kun er enkelte ord og 

meget korte sætninger, de skal ytre. I den tid jeg har observeret Pias undervisning, er de 

næsten udelukkende hende der taler, hvilket viser, hvor lidt dialog der foregår i klassen. 

Eleverne producerer intet aktivt sprog, idet de primært lytter eller kommer med simple 

formuleringer og svar. Der er tale om et passivt sproglæringsmiljø, hvor brugen af et mere 

komplekst sprog underkendes (Goodlad 1984) og som begrænser elevernes mulighed for at 
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være kreative i deres sprogbrug. Netop i en sproglæringssituation er det vigtigt, at eleverne 

anvender og taler sproget. Dette gælder i særdeleshed for mindretallenes skoler, hvor skolen 

ofte er det eneste sted, hvor eleverne taler mindretalssproget. Motivationen for at tale 

mindretalssproget og muligheden for at gøre dette i et stimulerende og kreativt miljø er derfor 

helt afgørende i en mindretalskontekst. Idet Pia udelukkende appellerer til elevernes 

ekstrinsiske motivation, dvs. en motivation styret af ydre betingelser som fx hendes 

anerkendelse, risikerer hun, at eleverne mister glæden ved at tale sproget (den intrinsiske 

motivation) (Dörnyei 1994:276).67 

 

9.18.2 Det affektive filter 

Motivation spiller også en særlig rolle i Krashens affective filter-hypotese, som udgør femte 

hypotese i hans sproglæringsteori (Krashen 2009:30) (jf. afsnit 9.13.1). Ifølge Krashen 

hæmmer det affektive filter sprogindlæringen. Det er forårsaget af negative emotioner, der 

er knyttet til sprogindlæringsprocessen såsom angst, skam, kedsomhed mm. og kan oftest 

føres tilbage til den lærendes omgivelser. Når en sådan negativ emotion opstår i forbindelse 

med sprogindlæringen, aktiveres det affektive filter hos den lærende, og sprogindlæringen 

vanskeliggøres, idet informationerne mellem lærer og elev filtreres, således at kun en lille 

mængde “trænger” igennem til eleven. Hypotesen om det affektive filter tager udgangspunkt 

i, at sprogforskningen har påvist en række affektive faktorer, der har indflydelse på læringen, 

herunder motivation, selvsikkerhed og angst. Elever med høj motivation og selvsikkerhed 

lærer bedre end elever der scorer lavt på disse faktorer, mens angst og frygt har negative 

indvirkninger på elevernes læreevne.  Følgende sekvens viser hvordan Pia hverken formår at 

motivere eller fremme elevernes selvsikkerhed gennem sin undervisning. Her er det Per, der 

skal levere en information om Selfie og Delfie: 

                                                 

67 Den ekstrinsiske motivation står i modsætning til den intrinsiske motivation, som er betinget af et 

undervisningsmiljø, hvor elevernes nysgerrighed og interesse vækkes og deres autonomi styrkes. Særligt 

traditionelle undervisningssituationer med læreren som den dominerende person og et fokus på indhold og “det 

korrekte” hæmmer den intrinsiske motivation hos eleverne (Dörnyei 1994:277). 
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Per: Sie sind Weisssnautzendelfine. [han udtaler Snautze i stedet for Schnautze) 

Pia: [smiler næsten griner] Ohhh - sie sind was? 

Per: [Han gentager] Sie sind Weisssnautzendelfine. 

Pia: Sie sind Weissschnautzendelfine [lægger trykket på sch]. Das ist ziemlich 

schwierig das sch zu sagen. (Videoobservation Pia). 

 

I ovenstående eksempel korrigerer Pia Per, der forsøger at udtale ordet 

Weisschnautzendelfin. Per har tydeligvis en dansk accent, når han forsøger at udtale ordet, 

og det er denne accent, Pia tager udgangspunkt i, når hun beder ham om at gentage ordet for 

derefter at rette hans udtale. Inden for sprogforskningen er der stor uenighed om, hvornår det 

er hensigtsmæssigt at rette på børnene (Krashen 2009:11). I den forbindelse har forskning 

vist, at læreres korrekte gentagelse af ytringer (”recasts”), kun i 20 % af alle tilfældene fører 

til forbedringer hos eleven (Ellis et al. 2006). Ser man bort fra spørgsmålet om, hvorvidt 

denne form for gentagelse i det hele taget er gavnlig, bliver det gennem ovenstående 

eksempel dog tydeligt, at Pia ved at bede Per om at gentage den “ikke-korrekte” måde at 

udtale ordet på, retter fokus mod hans fejlagtige udtale. Hun skifter altså fra et 

indholdsmæssigt fokus til et formmæssigt fokus. Ud fra Krashens affective filter-hypotese 

kan der argumenteres for, at Pia ved at rette opmærksomheden mod Pers fejl risikerer at 

aktivere det affektive filter ved at udstille ham og dermed demotivere ham i hans sproglige 

udvikling. Herudover skaber Pia gennem sin undervisning tydeligvis situationer, der fremmer 

sproglæring frem for sprogtilegnelse. Der er ikke meget naturligt eller autentisk i den 

kommunikation, hun fører med eleverne. 

 

9.18.3 Kontekstreduceret læring 

I følgende sekvens har Pia bedt eleverne om at skrive en avisartikel om Selfie og Delfie, hvor 

de skal bruge de ord, som Pia har noteret på tavlen. Børnene tager deres computere frem. Da 

alle er gået i gang, går Pia rundt i klassen for at hjælpe. Den første, hun henvender sig til, er 

Ole, som er ny i klassen og som ikke taler tysk. Hun spørger: 

 

Pia: Hast du verstanden was du machen sollst? [Ole ryster på hovedet].  
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Pia: Du sollst einen Zeitungsartikel schreiben. Weißt du was eine Zeitung ist? [Ole 

ryster igen på hovedet].  

Pia: Eine Zeitung ist wie Jyllandsposten, BT oder Der Nordschleswiger. Das ist eine 

Zeitung. Und du sollst jetzt einen Artikel über Selfie und Delfine schreiben. Versuch 

das mal auf Deutsch. Wenn du Hilfe brauchst meldest du dich. [Ole sidder lidt forladt 

tilbage og får heller ikke skrevet noget resten af timen] (Videoobservation Pia). 

 

Da jeg i det efterfølgende interview spørger Pia, hvorvidt hun bevidst har valgt ikke at tale 

dansk til Ole, svarer hun: 

“Er hat gestern das erste Mal auf Deutsch etwas gefragt, wo ich gesagt habe jetzt muss 

ich die harte Lehrerin sein. Die ihm gerne noch hilft und ihm das auf Deutsch in 

verschiedenen Erklärungen erklärt aber wir müssen jetzt in die Richtung gehen: “Jetzt 

ist nur noch deutsch”. Und das ist manchmal hart für die und das ist manchmal 

schwierig aber ich merke es bei den anderen bei denen ich das auch so gemacht habe, 

es bringt was. Jetzt müssen sie nur noch über ihre eigene Schwelle […]” (Interview 

Pia). 

Pia har altså helt bevidst valgt kun at tale tysk til Ole, og da jeg spørger hende, om det er 

noget, hun har talt med ham om, svarer hun ja. Hendes måde at håndtere de nyankomne på 

følger dermed en strategi, nemlig at børnene så hurtigt som muligt udelukkende bliver 

“konfronteret” med det tyske sprog. Som Pia beskriver det i ovenstående citat, er det en 

strategi, som hun indtil videre har været succesfuld med. Gennem observationen bliver det 

dog tydeligt, at Oles sproglige færdigheder ikke er udviklede nok til, at han kan varetage den 

opgave, han er blevet sat til. Hertil kommer, at der ikke står ressourcer til rådighed for ham 

ud over hans egne kognitive færdigheder, der kan understøtte ham i at skrive en avisartikel 

på tysk. Læringssituationen er i dette tilfælde det Cummins betegner som kontekstreduceret. 

Cummins har udviklet en model, der illustrerer og sammenfatter sværhedsgraden af de 

opgaver, som elever, der skal lære et nyt sprog, sættes til (Cummins 1981). Antagelsen er 

her, at hvis læreren er bevidst om de vanskeligheder, der kan være forbundet med forskellige 

opgaver, bliver det muligt for vedkommende at udvælge de opgaver, der er mest relevante i 
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forhold til elevens kompetencer. På den måde bliver det nemmere for læreren at undgå 

frustrationer hos eleverne i forbindelse med sprogtilegnelsen. Modellen differentierer 

mellem, hvor kognitivt krævende (cognitive demanding/cognitive undemanding) en opgave 

er, og hvorvidt der er adgang til ressourcer, der kan understøtte opgavevaretagelsen (context 

reduced/context embedded) (Cummins 1981; Cummins 2008:5). Sådanne ressourcer kunne 

eksempelvis være det at arbejde sammen med andre eller at stille spørgsmål til læreren. En 

kontekstreduceret læringssituation er kendetegnet ved, at det udelukkende er elevens 

sproglige (og kognitive) kompetencer, der står til rådighed.  

 

Figur 9: Cummins model 

 

 

Det er væsentligt, at læreren vælger opgaver, der understøtter børnene i deres sprogtilegnelse. 

Samtidig bør læreren hurtigt skifte til mere krævende situationer, således at eleverne 

udfordres kognitivt, dog stadig med støtte i form af en kontekst karakteriseret ved 

tilgængelige ressourcer.  

Af figuren fremgår det, at den vanskeligste opgave, en elev kan sættes til, findes i område C, 

dvs. en opgave, der både er kognitivt krævende og abstrakt, altså ikke relaterer til elevernes 

erfaringer og dermed er kontekstreduceret. Den situation, som Pia overlader Ole i, hører til 

dette område. Idet Oles sproglige kompetencer ikke engang er tilstrækkelige til, at han kan 

forstå, hvad opgaven går ud på, må det at skulle skrive en avisartikel på tysk betegnes som 

en kognitivt krævende opgave for ham. Hertil kommer, at konteksten er reduceret – Ole har 



 

260 

 

kun få hjælpemidler til rådighed. Her ville det have været hensigtsmæssigt at sætte Ole 

sammen med en af de andre elever for at tilbyde ham det, Cummins betegner som 

understøttende ressourcer. I den forbindelse er det interessant, at netop gruppearbejde er et 

af de aspekter, Pia selv mener er velegnet til at løfte de sprogligt svage elever. Da jeg spørger 

Pia ind til hendes overvejelser om at inkludere de elever, der ikke taler tysk på samme niveau 

som de andre, fortæller hun: 

“Ich glaube es ist ganz wichtig, dass sie nicht immer das Gefühl haben „Ich muss jetzt 

was Anderes machen. Ich bin nicht gut genug“. Dass man da die Balance findet, ist 

sehr wichtig. Man will ja gerne, dass sie ein Teil der Klasse sind, aber es ist dann auch 

sünde wenn sie einen Test schreiben und der Test gibt dann nur die Note 5 oder 6, da 

finde ich ist keine Motivation dahinter. Man muss eben die Balance finden, so dass 

sie mitmachen bei dem was wir machen und nicht nur ihr eigenes Ding machen […]. 

Ich versuche auch viel Gruppenarbeit zu machen und dass die Stärkeren den 

Schwächeren helfen” (Interview Pia). 

For Pia er det altså vigtigt at skabe en balance mellem, på den ene side, inklusion af de 

sprogligt svage elever i klassefællesskabet, således at de kan deltage i undervisningen på lige 

fod med de andre, og på den anden side at forhindre, at de mister motivationen på grund af 

for vanskelige opgaver. Pia fortæller videre, at hun gør brug af gruppe- og partnerarbejde, 

hvor de stærkere elever kan hjælpe de svagere. Længere inde i interviewet fortæller hun dog 

også, at det kan være vanskeligt at få de nye til at tale tysk, og at der kan gå lang tid, før de 

tør sige noget i undervisningen. 

Holder man Pias italesættelser op mod det, der kan observeres gennem videooptagelserne, 

bliver det tydeligt, at der foreligger en diskrepans mellem det, Pia ønsker at formidle gennem 

undervisningen, og det, der rent faktisk sker i klasserummet, når hun underviser. I den 

forbindelse er det vigtigt at pointere, at den undervisningssituation jeg har observeret, ikke 

nødvendigvis er repræsentativ for den måde, Pia ellers underviser på, og at hun i andre 

undervisningssammenhænge givetvis gør brug af andre metoder, såsom fx gruppe- og 

partnerarbejde. Samtidig viser undervisningsobservationen dog, at der er nogle mangler ved 
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Pias undervisning, som i værste fald kan demotivere børnene og vanskeliggøre deres 

sprogindlæring. 

Ole er ikke den eneste, der har svært ved at komme i gang med opgaven. Der er flere elever, 

der sidder med deres tomme word-dokumenter og ikke ved, hvad de skal gøre. Da der er gået 

noget tid, begynder eleverne at blive urolige. Jacob sidder og laver fagter ved helt overdrevet 

at lade, som om han skriver. Da Pia ser dette, siger hun: ”Jacob, ordentlich, sonst darfst du 

draußen schreiben”. Efter noget tid begynder der at opstå uroligheder i klassen og det kan 

mærkes på eleverne, at de gerne vil snakke sammen. Det bliver her tydeligt, at eleverne har 

behov for at tale og arbejde sammen, men at gruppearbejde ikke er noget, Pia ønsker at 

inddrage i forbindelse med skriveopgaven. På et tidspunkt ringer klokken, og uroen i klassen 

vokser sig større. Børnene vil tilsyneladende gerne ud og holde frikvarter. Pia har nogle 

afsluttende informationer til børnene om, hvilke lektier de skal lave. Her er der en af 

drengene, der afbryder hende, fordi han vil spørge hende om noget. Det er vanskeligt at 

afgøre, hvad det er han ønsker at spørge om, fordi Pia hurtigt afbryder ham. Hun gør 

opmærksom på, at hun ikke ønsker at blive afbrudt, og at en af reglerne i klassen er, at alle 

har ret til at undervise uforstyrret. Hun beder børnene om at gemme deres arbejde, slukke for 

computerne og liste sig ud i pausen. 

 

9.19 Diskurser 

9.19.1 Lokalitet og aktualitet  

I afsnit 8.2.5 fremanalyserede jeg, at mindretallenes lokale tilknytning og forankring er 

aspekter, som begge skoleforeninger lægger vægt på, og som de har fastholdt i deres 

værdisæt. Når Pia tager et emne som Selfie og Delfie op i undervisningen, er det bl.a. denne 

lokale tilknytning, hun abonnerer på. Samtidig tager hun udgangspunkt i et aktuelt emne, 

som børnene kan relatere til. Det er dog ikke kun en diskurs om aktualitet og lokalitet som 

Pia inddrager i undervisningen. I forbindelse med interviewet blev det tydeligt at hun også 

trækker på en idé om, at undervisning bør være varieret og inddrage forskellige 

undervisningsformer. Tager man i betragtning, at hendes undervisning er et eksempel på en 
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meget klassisk og til tider autoritær undervisningsstil, bliver det særlig interessant, at hun i 

interviewet italesætter, at hun ønsker at inddrage mere leg i undervisningen. 

“Ich versuche manchmal dieses spielerische Lernen […] das würde ich gerne einfach 

noch mehr machen und das Aktuelle mit in den Unterricht nehmen. Das versuche ich 

gerade. Immer sitzen und schreiben finde ich anstrengend. Und gerade in den kleinen 

Klassen merke ich, dass man das muss und das kann man natürlich auch noch in der 

5. Klasse machen. Natürlich nicht auf dem gleichen Niveau, aber dass man aktiver ist” 

(Interview Pia). 

Denne inddragelse af et aktuelt emne og fokus på variation af undervisningen kan ses som 

direkte udledt af den diskurs om virkeligheds- og praksisnær undervisning, der bl.a. på 

baggrund af den nye skolereform er blevet udbredt i Danmark. Selvom de tyske 

mindretalsskoler ikke er underlagt skolereformen i samme udstrækning som folkeskolerne, 

fordi de fungerer som privatskoler, påvirkes lærere og ledere af de diskurser om god 

undervisning, der florerer i samfundet. Det ser altså ud til, at Pia selv er bevidst om, at den 

måde, hun underviser på, kunne optimeres og blive bedre, hvis hun inddrog eleverne på en 

legende måde i undervisningen. Hun pointerer dog også, at hun oplever, at rammebetingelser 

med for lidt fysisk plads indskrænker hende i at kunne virkeliggøre denne forbedring.  

 

Da Pia ikke har undervist i mange år endnu, er der en vis sandsynlighed for, at det er 

usikkerhed, der får hende til at ty til en meget autoritær undervisningsmåde. Hertil kommer, 

at nye lærere tit tager udgangspunkt i den undervisning, de selv har erfaret og dermed 

reproducerer egne undervisningserfaringer: 

“When novice teachers first begin teaching, they often act in ways consistent with past 

experiences and thereby re/produce the structures that they themselves had been 

subject to. Although they have not yet (or little) participated in teacher student 

interaction from the teacher’s point of view, their habitus (system of structured 

structuring dispositions) structures the way they question, itself having been structured 
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by the questioning sequenced they experienced with their own teachers” (Roth 

2012:47). 

Pias måde at undervise på må derfor sandsynligvis ses i relation til den undervisning hun selv 

har deltaget i som elev. Samtidig kan hendes undervisningspraksis ses som udtryk for 

usikkerhed. At det mindretalspædagogiske praksisfelt, som beskrevet i de foregående afsnit, 

i høj grad er baseret på tavs viden, gør det især for nye generationer vanskeligt at opøve og 

opbygge den fornødne viden om, hvordan praksisfeltets regler udspiller sig, hvilket kan være 

med til at forklare nogle af de mindre vellykkede interaktioner mellem lærer og elev, som er 

blevet tydelige gennem Pias case. 

 

9.20 Sammenfatning 

I modsætning til de foregående cases, hvor det har vist sig, at lærerne i deres undervisning 

lægger vægt på at inddrage børnene i en dialog for derigennem at oparbejde deres 

sprogkompetencer, er den undervisning, som Pia praktiserer, i høj grad kendetegnet ved at 

være monologisk og med hende som den centrale person. Her er der ikke plads til, at eleverne 

stiller kritiske spørgsmål, og det er udelukkende hendes svar, der er rigtige. Samtidig viser 

Pias eksempel, at det kan være vanskeligt at bryde med traditionelle måder at undervise på: 

Pia ønsker at inddrage mere leg og variere undervisningsformerne, men det ser ikke ud til at 

lykkes for hende. 

 

En helt central pointe med at inddrage Pias case har været, at den på eksemplarisk vis 

illustrerer, at når undervisningen i en mindretalspædagogisk sammenhæng ikke tager 

udgangspunkt i de særlige behov, som elever i mindretallene har, kan dette forstærke de 

negative effekter, som en i forvejen ringe undervisning har. Et monologisk klasserum har 

særligt negative konsekvenser, når undervisningssproget er børnenes andetsprog, fordi det 

hæmmer deres mulighed for at kommunikation. En undervisning, der primært baseres på en 

ekstrinsisk motivation, forpasser muligheden for at skabe et rum til, at børnene kan glædes 

ved at tale det andet sprog. Dette kombineret med læringssituationer, der aktiverer det 
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affektive filter gennem negative emotioner, virker ikke befordrende på sprogtilegnelsen. Når 

læreren herudover ikke differentierer opgaverne i klassen, således at der tages højde for 

børnenes forskellige sproglige niveauer, og ikke tilbyder de nødvendige ressourcer til at 

kunne løse opgaverne, er rammebetingelserne for positive sprogindlæringssituationer ikke 

givet. 

 

En monologisk og lærercentreret undervisning understøtter heller ikke flertalsbørn i deres 

sproglige og personlige udvikling, men når det drejer sig om mindretallenes elever, får en 

sådan undervisning yderligere konsekvenser, fordi de situationer, i hvilke børnene får lov til 

at tale mindretalssproget, generelt er få. Pias case viser dermed på eksemplarisk vis, at det 

især i mindretallenes institutioner er en nødvendighed, at lærerne har kendskab til nogle 

grundlæggende aspekter ved “god” undervisning, og hvilke didaktiske tiltag, der kan 

understøtte børnene i deres sprogtilegnelse. 
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KAPITEL 10: KONKLUSION 

 

Konklusion 

I dette konkluderende kapitel vil jeg opsamle og sammenfatte resultaterne fra de foregående 

analyser. Jeg vil her give et samlet svar på afhandlingens hovedspørgsmål:  

 

Hvad karakteriserer den mindretalspædagogiske praksis? 

 

I det samlede svar vil jeg tage udgangspunkt i de underspørgsmål, som blev præsenteret i 

afhandlingens første kapitel:  

 

1. Under hvilken institutionel, normativ og didaktisk kontekst udspiller den 

mindretalspædagogiske praksis sig, herunder hvilke diskurser kommer der til udtryk i denne 

kontekst?  

2. Hvordan udformer den konkrete mindretalspædagogiske praksis sig? 

  

10.1 Mindretalspædagogikkens institutionelle, normative og didaktiske 

kontekst 

Med baggrund i figur 1 har jeg i analysen af den mindretalspædagogiske kontekst, der 

rammesætter den mindretalspædagogiske praksis, differentieret mellem en institutionel, en 

normativ og en didaktisk kontekst. Gennem en spørgeskemaundersøgelse blandt 

nordslesvigske og sydslesvigske lærere, ekspertinterviews, fokusgruppeinterview og 

dokumenter er denne kontekst blevet undersøgt. 

 

10.1.1 Den institutionelle kontekst 

Afhandlingen viser, at mindretallenes institutionelle kontekst, på trods af, at mindretallene 

historisk set er afledt af de samme processer, er forskellig i forhold til nogle af deres mere 

faktuelle karakteristika. Ud over størrelsen af mindretallene, som bl.a. har indflydelse på 
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antallet af uddannelsesinstitutioner i mindretallene og det økonomiske grundlag, som 

mindretallene bygger på, er der især forskel på, hvordan medlemskabet og de pligter, der 

følger med dette, håndteres på i mindretallene. Dette medlemskab og det frivillige 

tilhørsforhold (særligt fra forældrenes side) spiller en vigtig rolle i det arbejde mindretallenes 

lærere kan udføre og dermed for den mindretalspædagogiske praksis. I den forbindelse har 

det tyske mindretal i langt mindre grad fokus på de pligter, som følger med et medlemskab, 

end det er tilfældet i det danske mindretal. Dette hænger bl.a. sammen med forskellen i 

antallet af medlemmer, idet små mindretal er nødt til at være mere åbne over for 

flertalssamfundet end større mindretal, som derfor kan tillade sig at have andre forventninger 

til medlemskabet. 

 

Et andet grundlæggende vilkår, der har betydning for det arbejde, mindretalslæreren kan 

udføre og som er afledt af det subjektive tilhørsforhold som konstituerer mindretallene, er 

elevernes sproglige baggrund. Når langt størstedelen af lærerne i både Nord- og Sydslesvig 

vurderer, at flertallet af elever i den klasse, som de underviser mest i, har et andet modersmål 

end mindretalssproget, samtidig med at mindretalssproget er undervisningssproget, har 

elevernes sproglige baggrund afgørende betydning for, hvordan lærerne kan tilrettelægge 

undervisningen. I den forbindelse forsøger skoleforeningerne gennem en særlig monolingval 

sprogpolitik at kompensere for, at størstedelen af eleverne i mindretallenes skoler ikke har 

mindretalssproget som deres første- og hjemmesprog. At mindretalssproget ikke er det sprog, 

der tales hjemme hos eleverne, påvirker også lærernes samarbejde med forældrene. Dette 

forældresamarbejde er, ud fra skoleforeningernes dokumenter, baseret på det, man kan 

betegne som et idealiseret krav om, at alle forældre i det mindste er motiverede for at lære 

mindretalssproget. Realiteten ser dog anderledes ud, og dette volder især udfordringer for de 

sydslesvigske lærere, som på den ene side er konfronteret med de idealer og særlige krav, 

som Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. stiller til forældresamarbejdet, og på den anden 

side må forholde sig til forældrenes manglende vilje til at lære mindretalssproget. Dette 

skaber en vis usikkerhed hos lærerne, som ikke ved, hvordan de skal agere i de konkrete 

situationer, hvor forældrene ikke taler mindretalssproget.  
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10.1.2 Den normative kontekst 

De centrale værdier, som skoleforeningerne peger på i deres målsætninger, er læring af 

mindretalssproget og tilknytning til mindretalskulturen. Disse værdier skal formidles under 

hensyntagen til elevernes flersprogethed og flerkulturalitet. I den forbindelse er der sket et 

diskursivt skift fra et primært monolingvalt og monokulturelt perspektiv, som tidligere var 

fremherskende i målsætningerne, til et perspektiv, som inddrager flertalssproget og 

flertalskulturen som ressourcer. Afhandlingen har vist, at lærerne betragter formidlingen af 

disse værdier som centrale elementer i deres arbejde, men at de også oplever vanskeligheder, 

som særligt kommer til udtryk i forbindelse med formidlingen af mindretalskulturen. Dette 

hænger formodentlig sammen med en manglende konkretisering af 

(mindretals)kulturbegrebet fra skoleforeningernes side. Når en abstrakt værdi som 

formidlingen af kultur ikke er konkretiseret, bliver der åbnet op for en pluralitet af tolkninger. 

En sådan pluralitet kan føre til usikkerhed hos lærerne, som ikke ved, om deres tolkning af 

begrebet kultur svarer til det, der forventes af dem. Hertil kommer, at mindretallenes lærere 

mere overordnet arbejder inden for et spændingsfelt mellem skoleforeningernes politisk-

ideologiske opdrag på den ene side og den pædagogiske virkelighed på den anden side. Dette 

spændingsfelt kan det være vanskeligt for mindretalslæreren at navigere i. 

 

Tilknytningen til mindretallene og oplevelsen af at tilhøre et fællesskab er yderligere værdier, 

som fremhæves i begge skoleforeningers målsætninger. Mindretallenes 

uddannelsesinstitutioner indtager i den forbindelse en særlig rolle, fordi det er her, at 

medlemskabet i mindretallet først og fremmest reproduceres. En del lærere, særligt i 

Nordslesvig, ser dog ud til primært at definere sig selv som faglærere og ikke så meget som 

formidlere af et tilhørsforhold til mindretallet. 

 

10.1.3 Den didaktiske kontekst 

Skoleforeningernes målsætninger og normative værdisæt har gjort det tydeligt, at det for 

mindretallenes lærere er nødvendigt at have kendskab til og viden om, hvordan sprog- og 

kulturspørgsmål kan inddrages og ekspliciteres i undervisningen. Mindretalslæreren skal 
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derfor gøre en ekstra indsats i forhold til flertalslærere. En indsats, der ikke blot har til mål 

at videreformidle og videregive sproglige kompetencer til børnene, men som i høj grad også 

er relateret til formidlingen af en kulturforståelse og et tilknytningsforhold. For at 

imødekomme disse krav har skoleforeningerne igangsat en række forskellige tiltag (bl.a. et 

sprogkoncept og projekt “Sprog og læsning”), der skal understøtte lærerne i deres sprog- og 

kulturarbejde. Disse tiltag ser dog kun i begrænset omfang ud til at have virket, og 

afhandlingen viser, at skoleforeningerne er udfordrede med hensyn til implementeringen af 

et didaktisk koncept, der operationaliserer skoleforeningernes målsætninger til konkrete 

didaktiske anbefalinger. 

 

Hertil kommer, at de dokumenter, der giver konkrete retningslinjer for det pædagogiske 

arbejde, til dels indeholder informationer, der peger i forskellige retninger. Af dokumenterne 

fremgår det konkret, at børnenes to sprog skal anerkendes og bruges som ressourcer til 

indlæringen af andetsproget. Det undrer derfor ikke, at langt størstedelen af lærerne vurderer 

det som et vigtigt aspekt at inddrage elevernes første- og andetsprog i undervisningen. I 

praksis er der dog kun få, der aktivt gør brug af børnenes tosprogethed i undervisningen. 

Dette kan ligeledes forklares med, at målsætningerne ikke giver konkrete eksempler på, 

hvordan en sådan inddragelse kunne udmøntes i praksis. 

 

10.2. Udformningen af den mindretalspædagogiske praksis 

Den konkrete udformning af den mindretalspædagogiske praksis er, med udgangspunkt i 

neksusanalysen, blevet belyst ved for det første at undersøge lærernes habitus i form af de 

værdier, de selv tillægger deres arbejde og den viden, de gør brug af i forbindelse med deres 

praksis. For det andet har jeg analyseret interaktionen mellem lærere og elever i konkrete 

praksissituationer med udgangspunkt i deres sprogarbejde og de didaktiske strategier lærerne 

forfølger. Endelig har jeg set nærmere på de åbne og semiotiske diskurser, der kommer til 

udtryk i praksis. Data til analysen af udformningen af den mindretalspædagogiske praksis er 

indsamlet gennem videoobservationer af undervisningssituationer og efterfølgende 

interviews med lærerne. 
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Grundlæggende viser denne del af analysen, at den mindretalspædagogiske praksis er 

karakteriseret ved partikularitet. Der findes ingen homogen eller “ensartet” 

mindretalspædagogisk faglighed, som lærerne bygger deres undervisning op omkring. 

Selvom der i begge mindretal er blevet arbejdet med at skabe et fælles grundlag for praksis, 

bl.a. gennem sprogkoncepter og undervisningsmateriale, er det ikke entydigt, hvordan disse 

sprogkoncepter tolkes og omsættes i praksis. Når en sådan mindretalspædagogisk faglighed 

mangler, vanskeliggør det vilkårene for at skabe et mindretalspædagogisk fællesskab blandt 

lærerne og en mindretalspædagogisk professionsidentitet. 

På trods af den mindretalspædagogiske praksis’ partikularitet ser der ud til at være et 

gennemgående træk i de cases, som er blevet undersøgt nærmere: Lærerne gør i deres 

sprogarbejde hovedsageligt brug af praksisviden i form af en habitualiseret viden, der er 

baseret på mavefornemmelser og intuition. Der er ingen af lærerne, der er i besiddelse af en 

faglig-teoretisk viden, der ruster dem til at undervise tosprogede børn. Dette kan være en 

udfordring for både lærere og elever. Lærerne kan blive usikre på deres praksis og i værste 

fald etablere nogle strategier, som er kontraproduktive for elevernes sprogtilegnelse. I denne 

sammenhæng viser analysen, at de lærere, der har mest erfaring i deres hverv, også er dem, 

der leverer den undervisning, der bedst muligt understøtter børnene i deres sprogtilegnelse. 

Lærerne med længst anciennitet har haft rig mulighed for at afprøve, hvad der virker i praksis, 

og hvad der ikke virker – de har gennemgået en praksislæring. Det tyder altså på, at lærerne 

gennem praksislæring får oparbejdet en viden, der ruster dem til at agere i en 

mindretalspædagogisk kontekst. Denne oparbejdede viden forbliver dog tavs viden og 

kommer derfor ikke praksisfællesskabet til gode. For de “nyere” lærere betyder dette, at de 

først er nødt til at udvikle denne viden gennem egne erfaringer. 

 

Endelig viser afhandlingen, at en lang række af de udfordringer og problemstillinger, som 

mindretalsinstitutionerne konfronteres med, også er udfordringer, som flertalsinstitutionerne 

skal håndtere. Disse udfordringer bliver dog, på grund af mindretallenes særlige 

beskaffenhed, mere prekære. Mindretalspædagogik knytter dermed netop an til en almen 

pædagogik, sådan som denne er formuleret af Benner, og sådan som den også genfindes i 

flertallets institutioner. I mindretallene kommer den dog til udtryk i en særlig kulturel, 



 

270 

 

sproglig og historisk kontekst, der ser ud til at virke forstærkende på både de negative og de 

positive aspekter ved den undervisning, der praktiseres i mindretallene. 

Mindretalskonteksten fungerer således som en slags lup, der intensiverer pædagogiske 

udfordringer. Som eksempler kan her fremhæves de udfordringer med forældresamarbejdet 

og den monologiske undervisning, som gennem analysen blev tydelige. Et godt fungerende 

skole-hjem-samarbejde er et vigtigt element i læreres dagligdag, uanset om det drejer sig om 

lærere på flertals- eller mindretalsskoler. På mindretallenes skoler spiller samarbejdet mellem 

lærere dog en særlig vigtig rolle, fordi forældrenes understøttelse og positive syn på 

mindretalssproget er afgørende for den opfattelse, børnene får af det sprog, de skal lære. Det 

samme gør sig gældende for den monologiske undervisning, som ikke virker befordrende på 

elevernes motivation, uanset om det drejer sig om elever på flertals- eller mindretalsskoler. 

Alligevel får en sådan form for undervisning særlige negative konsekvenser i en 

mindretalspædagogisk sammenhæng, fordi eleverne, for at tale mindretalssproget og øge 

deres ordforråd, har brug for dialog og samtale i undervisningen.  

 

Når mindretalskonteksten ser ud til at forstærke nogle af de elementer, der også inden for det 

almenpædagogiske område er opmærksomhedspunkter, gælder det også for de aspekter, der 

fungerer. Analysen har i den forbindelse vist, at mindretallene muliggør særligt tætte og 

positive relationer mellem lærere og elever, og at disse relationer danner basis for en særlig 

identifikation med det fællesskab, som mindretallene tilbyder. Når en autentisk, dialogisk 

undervisning praktiseres, er denne på særlig vis med til at understøtte børnene i deres 

sprogtilegnelse. De små klasser, som er kendetegnende for nogle af mindretallenes 

institutioner, bidrager til tætte og tillidsfulde relationer mellem lærer og elever og gør det 

også muligt for læreren at have et indgående kendskab til elevernes personlige forhold. 

Fællesskab og oplevelsen af at “høre til” beskrives af lærerne som væsentlige værdier, der 

skaber rammen om en tryg og tillidsfuld relation mellem lærere og elever. 
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KAPITEL 11: ANBEFALINGER 

 

Changing 

I dette kapitel vil jeg imødekomme afhandlingens formål om at bidrage med viden om, 

hvordan den mindretalspædagogiske praksis kan kvalificeres. Et af neksusanalysens ypperste 

mål er netop forandringen af praksis, og som jeg tidligere har citeret pragmatikeren Richard 

Rorty for, er den bedste måde at afdække og belyse en eksisterende praksis at foreslå 

alternative praksisser (Rorty 1993:96). Selvom mindretalspædagogikken er karakteriseret 

ved at rumme nogle af de samme udfordringer som almenpædagogikken, dog i en mere 

intensiveret form, kan de løsninger, der findes på det almenpædagogiske område, ikke “bare” 

overføres til mindretalspædagogikken. Det er nødvendigt, at mindretallenes lærere bliver 

rustet til deres arbejde gennem en særlig mindretalspædagogisk faglighed, der adresserer 

nogle af de særlige udfordringer, som lærerne står overfor.   

 

I det følgende vil jeg derfor komme med forslag til, hvordan en sådan mindretalspædagogisk 

faglighed kan etableres og derigennem vise, hvordan nogle af de mindretalspædagogiske 

udfordringer, som er blevet udpeget i forbindelse med analysen og i konklusionen, kan løses. 

 

11.1 Teoretisk kvalificering af eksisterende sprogarbejde 

En grundlæggende udfordring for mindretalslærerne er, som beskrevet ovenfor, at de ikke er 

i besiddelse af det, man kan betegne som en teoretisk funderet mindretalspædagogisk 

faglighed. Afhandlingen viser, at lærerne gennem praksiserfaring i vid udstrækning tilegner 

sig de kompetencer, der er nødvendige for at undervise i en mindretalspædagogisk 

sammenhæng. Disse kompetencer er dog netop ikke teoretisk funderet, men udelukkende 

baseret på det, Schön betegner som viden-i-praksis. For at kunne omgås og håndtere 

komplekse undervisningssituationer (som ser ud til at være relativt udbredte, når ca. 40 % af 

lærerne har oplevet problemer i klassen pga. elevernes sproglige baggrund og ca. 30 % 

vurderer, at elevernes sproglige baggrund har forhindret dem i at gennemføre deres 
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undervisning som planlagt), hvor det ikke er tilstrækkeligt “bare” at handle, er lærerne nødt 

til at have kendskab til alternativer. Viden om, hvilke didaktiske strategier og teoretiske 

grundantagelser, der er egnede til at understøtte børnene i deres sprogtilegnelse, er derfor 

uundværlige for mindretallenes lærere. I den forbindelse skal teori ikke forstås som 

handlingsanvisninger, men i en Deweyisk forstand som redskaber, der situationsafhængigt 

kan tages i brug for at analysere og perspektivere praksis. En sådan teoretisk viden, der 

eksplicit beskæftiger sig med spørgsmålet om, hvordan tosprogede børn bedst muligt 

undervises, ville dermed kunne understøtte lærerne i deres arbejde og bidrage med en mere 

kontinuerlig og sikker praksis. Samtidig vil den også kunne bidrage til at gøre praksis til 

genstand for refleksion. Når det er obligatorisk for nyansatte sydslesvigske lærere at deltage 

i kurset “Vi er alle sproglærere”, hvor nogle af de ovennævnte udfordringer adresseres, er 

dette et skridt i den rigtige retning. Afhandlingen peger dog på, at også lærere, der allerede 

er i besiddelse af en del praksiserfaring, vil have gavn af at få kvalificeret deres erfaringer 

teoretisk. For at opkvalificere den mindretalspædagogiske faglighed er det derfor nødvendigt 

at kombinere en teoretisk og videnskabelig viden med praksiserfaringer gennem særlige 

efter-/videreuddannelsesforløb, der adresserer de udfordringer, som lærerne står overfor. 

 

11.2 At dele tavs viden 

Afhandlingen peger desuden på, at den oparbejdede praksisviden, der forefindes i 

mindretallene, forbliver tavs og knyttet til den enkelte lærer. Når organisationer udelukkende 

er baseret på tavs og individuel viden, kan det være risikabelt, fordi værdifuld viden går tabt, 

når den person, der besidder denne viden, forlader organisationen. Herudover kræver det 

energi og ressourcer fra de nye lærere at oparbejde de bedst egnede metoder til at løse 

bestemte udfordringer. For mindretallenes lærere vil det derfor være gavnligt, hvis den tavse 

viden, der eksisterer på det mindretalspædagogiske område, vil blive konverteret til eksplicit 

viden, som både nye og erfarne lærere vil kunne gøre brug af. Tætte relationer mellem 

kollegaer og et forum, der understøtter kommunikation og samarbejde, er her essentielle 

(Lam 2000:490). Herudover findes en række metoder, der understøtter ekspliciteringen og 

delingen af tavs viden. Det drejer sig bl.a. om metoder, hvor intuitive og habituelle 

handlemåder bliver reflekteret, således at de kan indgå i en læringsproces. Her kan fx lesson 
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studies og aktionslæring nævnes. Begge metoder repræsenterer et systematisk 

udviklingsarbejde (Furu 2014:54), som har forandring af praksis som mål. Inden for lesson 

studies og aktionslæring tages der udgangspunkt i praksissituationer, som reflekteres i 

fællesskab. Gennem en cyklisk proces afprøves, observeres, evalueres og kvalificeres 

undervisningsforløb, og begge metoder bidrager dermed til en synliggørelse og italesættelse 

af den tavse viden, der er karakteristisk for den mindretalspædagogiske praksis. På den måde 

vil denne kunne gøres tilgængelig for flere i praksisfællesskabet. 

 

11.3 Praksisfællesskab på tværs af de enkelte institutioner 

Afhandlingen har videre vist, at en identifikation med mindretalspædagogikken og den 

faglighed, der er knyttet hertil, kun i begrænset omfang er eksisterende hos lærerne. En sådan 

identifikation vil dog netop kunne bidrage til at stabilisere mindretallenes institutioner. 

Ønsker man derfor at sikre en vis form for stabilitet på tværs af institutionerne, giver det 

mening at arbejde målrettet med at etablere en form for kollektiv habitus eller et 

praksisfællesskab, der er baseret på en fælles mindretalspædagogisk faglighed. I forbindelse 

med fokusgruppen blev det tydeligt, at der foreligger en organisatorisk udfordring for 

skoleforeningerne, fordi samarbejdet på tværs af de forskellige institutioner er mangelfuldt. 

Dette hindrer en erfaringsudveksling, som ville kunne bidrage til at forankre og stabilisere 

viden og dermed skabe grundlaget for identifikation. Det er derfor vigtigt, at et tvær-

institutionelt samarbejde igangsættes, således at læringsfællesskaber, baseret på en fælles 

pædagogisk praksis, kan opstå, der. Et sådant institutionelt samarbejde kunne fx etableres 

gennem oprettelse af et virtuelt eller fysik mødeforum, hvor nogle af de udfordringer, som 

mindretallenes lærere står overfor, kan diskuteres, og hvor viden herom kan samles. Det 

praksisfællesskab, der vil kunne komme til udtryk i sådanne mødefora, vil gennem de 

forskellige erfaringer, som medlemmerne bidrager med, kunne kvalificere den 

mindretalspædagogiske praksis.  
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11.4 Konkretisering af abstrakte værdier og målsætninger 

Endelig peger afhandlingen på, at lærerne er udfordrede, fordi en række af de værdier, der 

promoveres gennem skoleforeningernes sprogkoncepter og målsætninger, er abstrakte og 

svære for lærerne at forholde sig til. Hertil kommer, at nogle af anbefalingerne til lærerne 

kan virke inkonsistente, fordi der anbefales forskellige handlemåder, der er i modstrid med 

hinanden. Når konceptet omkring sprogdidaktikken i mindretallene ikke er entydigt, skaber 

det usikkerhed hos lærerne. Det er derfor nødvendigt at udarbejde en konsistent sprogpolitik, 

i hvilken skoleforeningernes målsætninger konkretiseres og operationaliseres til værdier, der 

er anvendelige i praksis. Af begge skoleforeningers målsætninger fremgår det fx, at børnene 

skal føres ind i mindretals- og flertalskulturen. For at konkretisere disse værdier ville det 

være oplagt at give praksiseksempler på, hvordan lærerne specifikt kan gøre dette i 

undervisningen. Dette kunne ske med udgangspunkt i de best-practice-eksempler, der er 

udarbejdet med baggrund i aktionsforskning og lesson-studies. Ud fra et organisatorisk 

perspektiv er det vigtigt, at der er overensstemmelse mellem de mål, som lærerne har for 

deres undervisning, og de målsætninger, reguleringer og værdier, som organisationen har 

opstillet (Postholm 2014:81). Dette bidrager til motivation og en følelse af autonomi hos 

lærerne. Det er derfor centralt, at konkretiseringen af skoleforeningernes målsætninger og 

værdier sker med baggrund i lærernes praksiserfaringer.  

Som det fremgår af analysen, er det en yderligere udfordring for lærerne at undervise fagligt 

indhold i et sprog, som ikke er børnenes modersmål. Udfordringen ligger i at balancere 

mellem form, dvs. sprogindlæring på den ene side, og på den anden side indhold. Her kunne 

det være relevant at udarbejde undervisningsmateriale eller undervisningsforløb, der tager 

højde for begge elementer. På den måde ville skoleforeningernes værdier om at tilgodese 

elevernes to sprog og to kulturer gøres anvendelig i praksis. Det samme gør sig gældende for 

forældresamarbejdet, hvor konkrete retningslinjer for, hvordan der bør ageres i de situationer, 

hvor forældrene ikke taler mindretalssproget, ville kunne gøre det nemmere for lærerne at 

håndtere sådanne situationer. 

 

Realiseringen af ovenstående anbefalinger vil både bidrage til at gøre den nuværende 

partikulære og individuelle mindretalspædagogiske praksis til en praksis, der i højere grad er 
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orienteret omkring kollektive og praksisnære institutionelle værdier, øge den 

mindretalspædagogiske faglighed og fremme en identifikation med et mindretalspædagogisk 

praksisfællesskab. 
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KAPITEL 12: PERSPEKTIVERING 

 

Perspektivering 

Afhandlingen har, som beskrevet i kapitel 2, afgrænset sig fra at beskæftige sig med en række 

forskellige områder, og den har derfor kun belyst nogle relevante aspekter og perspektiver 

ved mindretalspædagogikken. I dette afsluttende kapitel vil jeg derfor komme ind på nogle 

af de forskningsområder, som vil kunne bidrage til andre perspektiver på 

mindretalspædagogikken og den mindretalspædagogiske praksis. 

 

12.1 Andre perspektiver på feltet 

I afhandlingen har jeg som bekendt fokuseret på lærerperspektivet og den institutionelle, 

normative og didaktiske kontekst, som lærerne agerer under i deres undervisningspraksis. 

Jeg har dermed afgrænset mig fra at beskæftige mig med elevernes perspektiver på og 

oplevelser af mindretalspædagogikken. Inden for den eksisterende forskning er elevernes 

sprogbrug og deres identifikation med mindretalssproget tidligere blevet undersøgt, men 

hvordan de oplever den konkrete undervisning med henblik på det mindretalspædagogiske, 

er der ikke forsket nærmere i. Det ville derfor være interessant at se nærmere på, hvordan 

den mindretalspædagogiske praksis kan kvalificeres ud fra elevernes perspektiver. Det 

samme gør sig gældende for forældrenes holdninger og vurderinger. Spørgsmålet om, 

hvordan forældrene oplever pædagogikken i mindretallenes institutioner, er stadig ubesvaret. 

Svaret herpå vil kunne bidrage til at nuancere nærværende afhandlings analyser og 

konklusioner. 

 

I mine videoanalyser har jeg desuden begrænset mig til at observere lærere, der underviser 

elever i folkeskolealderen. Hverken dagtilbudsområdet og det gymnasiale område er dermed 

blevet belyst nærmere. Men netop dagtilbudsområdet i mindretallene spiller en særlig rolle, 

fordi det er her, at børnene oftest oplever den første kontakt med mindretallenes sprognormer 

og kultur. Det er også her, at sprogene anvendes på en mere uforpligtende måde, end det 



 

277 

 

oftest er tilfældet i skolen. Her foregår der altså en særlig mindretalspædagogisk praksis, som 

det er vigtigt at undersøge nærmere. Noget lignende gør sig gældende for det gymnasiale 

område. Også her bliver mindretalspædagogikken praktiseret på en særlig måde. 

Gymnasieeleverne er i deres sprogudvikling selvfølgelig på et andet niveau end børn, der går 

i dagtilbud eller i folkeskolen, og det ville derfor være interessant at undersøge nærmere, 

hvilke udfordringer gymnasielærerne i det danske og det tyske mindretal står overfor, når de 

skal undervise tosprogede elever. Endelig ville ledelsesperspektivet have været et relevant 

perspektiv på den mindretalspædagogiske praksis. Spørgsmålene om, hvordan skolelederne 

arbejder med implementeringen af skoleforeningernes værdier og målsætninger, og hvordan 

de understøtter lærerne i deres praksis, er centrale for, hvordan lærerne kan tilrettelægge deres 

undervisning, og de er derfor vigtige at stille. 

 

12.2. Andre metodiske perspektiver 

Afhandlingens resultater er baseret på en række forskellige datakilder. Mængden af 

informationer har bidraget til at give et bredt og nuanceret billede af den 

mindretalspædagogiske praksis. Samtidig har mixed methods-designet medført, at det ikke 

har været muligt at gå så meget i dybden med de enkelte cases, som et single case-study fx 

ville have kunnet. Ud fra et metodisk perspektiv ville det derfor være relevant at foretage 

flere dybdegående analyser af mindretalspædagogikken. Hertil kommer, at det, grundet 

tidsmangel, ikke var muligt at foretage flere videoobservationer af lærere fra det danske 

mindretal. Det vil derfor åbenlyst være en fordel at foretage flere observationer her. I mine 

caseanalyser har jeg taget udgangspunkt i relativt korte undervisningssekvenser, hvorfor det 

kunne være interessant at følge nogle lærere over længere tidsperioder for derigennem at lære 

deres praksisnormer bedre at kende. Også et mere intensivt arbejde med opnåelsen af en 

højere svarprocent i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen ville definitivt have 

kvalificeret denne del af undersøgelsen. Endelig har jeg, ud fra et metodisk perspektiv, valgt 

ikke at inddrage lærerne i udviklingen af praksis, sådan som det eksempelvis er tilfældet ved 

aktionsforskning og lesson-studies. For at opnå en forankring af en mere kvalificeret 

mindretalspædagogisk praksis er det derfor oplagt i højere grad at inddrage relevante 

personer i udviklingen af denne praksis. 
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12.3. Andre teoretiske perspektiver 

Afhandlingens teoretisk-analytiske tilgang bygger på praksisteorien og neksusanalysen. 

Selvom neksusanalysen operationaliserer praksisteoriens begreber, således at disse bliver 

anvendelige i en konkret empirisk sammenhæng, er den også med til at forenkle det 

praksisteoretiske perspektiv. Derfor kan det ikke udelukkes, at begreberne om habitus, 

interaktion og diskurser har indskrænket mit analytiske blik og dermed forhindret mig i at se 

nærmere på aspekter ved lærernes praksis, som falder uden for disse kategorier. Det samme 

gør sig gældende for den måde, jeg har valgt at strukturere kontekstanalysen på. Ved kun at 

tage udgangspunkt i mindretalspædagogikkens institutionelle, normative og didaktiske 

kontekst er der fx organisationsteoretiske aspekter, som der ikke er blevet taget højde for i 

afhandlingen, lige såvel som psykologiske teorier ikke er blevet inddraget i analysen af den 

konkrete mindretalspædagogiske praksis. 

 

Forskning med udgangspunkt i ovenstående perspektiver vil kunne bidrage med ny relevant 

viden, der vil kunne kvalificere mindretalspædagogikken og den mindretalspædagogiske 

praksis. 
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