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Center for mindretalspædagogik  

- kort præsentation  

v. Alexander von Oettingen  

 

Indledning  

I 2008 besluttede Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Deutscher Schul- und Sprachverein Nordschleswig og 

UC Syddanmark at oprette et Center for mindretalspædagogik. Formålet var og er at styrke 

mindretalsinstitutionernes pædagogiske og didaktiske arbejde gennem udvikling og formidling af faglig og 

pædagogisk kompetence. Herudover var målet med centeret at profilere og udvikle en stærkere bevidsthed 

omkring de almen pædagogiske og didaktiske problemstillinger indenfor mindretallets børnehaver, skoler, 

SFO’er og gymnasier. 

 

Som regionens største uddannelsesinstitution, der hvert år uddanner pædagoger og lærere til de tyske og 

danske mindretalsinstitutioner og som samtidig er med til at udvikle skoler og børnehaver gennem efter- 

og videreuddannelse, er UC Syddanmark en væsentlig part i at udvikle en mindretalspædagogik og -

didaktik.  

 

I mindretallets institutioner udøves en spændende og mangfoldig pædagogisk praksis, som ikke bare kan 

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

Samtidig udgør mindretallene en merværdi i den dansk-tyske grænseregion, fordi de er med til at bygge bro 

mellem forskellige kulturelle og uddannelsespolitiske muligheder og udfordringer.  

 

Med oprettelsen af Center for mindretalspædagogik blev der indgået et frugtbart og unikt samarbejde 

mellem de tre samarbejdspartnere og der blev samtidigt sat fokus på et begreb, som er særlig relevant for 

mindretallets institutioner, nemlig mindretalspædagogik.  

Men etableringen af centeret har også skabt behov for at finde ud af, hvad ”mindretalspædagogik” egentlig 

dækker over: 

 

 Er det udtryk for en særlig pædagogisk og didaktisk viden og kompetence, som lærere/pædagoger 

skal være i besiddelse af for at kunne undervise og arbejde i mindretallets institutioner?  
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 Er det en speciel form for professionel praksis som udøves af professionelle pædagoger, lærere og 

ledere i udviklingen af institutionerne? 

 Er det en særlig kulturel-historisk viden som findes i mindretallene og som udgør mindretallets 

berettigelse og som skal videreformidles fra generation til generation? Findes der en slags 

mindretalscurriculum som børn må lære i børnehaven og gennem deres skolegang?  

 Er det udtryk for en særlig forpligtelse som forældre har, når de vedkender sig det danske/ tyske 

mindretal og tilmelder deres børn i børnehaven og skolen?  

 Er det en form for almen dannelse som kommer til udtryk i og med, at man kan flere sprog og er 

opvokset med en flerkulturel identitet? Det vil sige, at man har udviklet en form for kulturel empati 

for egnen, og den historie og det fællesskab man er en del af?  

 Eller dækker det over den uddannelsespolitiske forpligtigelse, som mindretallets institutioner har 

for at sikre uddannelse og dannelse til kommende borger i henholdsvis Danmark og Tyskland? 

 

Ovenstående viser mangfoldigheden i begrebet mindretalspædagogik og at der her ikke er tale om én form 

for pædagogik men måske flere pædagogikker som leves og formes i mange forskellige kontekster.  

 

Da man i sin tid etablerede Center for mindretalspædagogik var hensigten at centeret skulle koncentrere 

sig om den pædagogik og didaktik som praktiseres og udvikles indenfor mindretallets institutioner, det vil 

sige børnehaver, skoler, SFO’er og gymnasier.  

 

Ud fra den ramme kan man definere mindretalspædagogik som en almen pædagogik, der i teori og praksis 

kommer til udtryk indenfor mindretallets dannelses- og uddannelsesinstitutioner.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindretalspædagogik knytter dermed an til en almen pædagogik og didaktik, sådan som den også 

genfindes i flertallets institutioner, men som i mindretallene kommer til udtryk under særlige kulturelle, 

sproglige og historiske forudsætninger og vilkår.  

Definition: 

Mindretalspædagogik er en almen lærings- og 

undervisningspraksis som udfoldes indenfor mindretallets 

dannelses- og uddannelsesinstitutioner og under særlige kulturelle, 

sproglige og historiske forudsætninger og rammebetingelser.  
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Mindretalspædagogik er derfor ikke ”bare” sprog- eller kulturpædagogik, fordi den inkluderer flere 

aspekter af det at vokse op i et mindretal. Det sproglige, historiske, kulturelle og geografiske udgør 

væsentlige faktorer i børns og unge menneskers opvækst. Mindretallets børn og unge må lære at vokse op i 

en flerkulturel og flersproget kontekst, hvor dog den ene kultur og nationalitet har prioritet.  

 

Disse grundlæggende forhold og kontekster sætter rammen om den læring og undervisning som finder sted 

i mindretalsinstitutionerne.  

 

Tre mindretalspædagogiske områder 

 

Indenfor mindretalspædagogikken kan man skelne mellem tre områder: 

 læring og undervisning  

 udvikling og dannelse  

 institutioner og professioner   

 

 

 

 

 

I) Det første område (læring og didaktik) ser nærmere på de lærings- og undervisningsprocesser, der finder 

sted i mindretallets institutioner og som bliver tilrettelagt af professionelle lærere og pædagoger. Til det 

område hører selvfølgelig også alle de temaer, som vedrører skole-hjemsamarbejdet og 

forventningsafstemningen mellem forældre og skolen.  

Mindretals-
pædagogik  

Instituiner og 
professioner 

Læring og 
undervisning 

Udvikling og 
dannelse 
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For at tilrettelægge faglige og trygge lærings- og undervisningsprocesser er det vigtigt, at tage hensyn til 

netop børns og unge mennesker flerkulturelle og flersproglige udvikling.  

Det kræver et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem på den ene side skolen/ børnehaven og på den anden 

side hjemmet. Hvilke forventninger har skolen/ børnehaven til forældrene om at støtte op omkring børns 

skolegang og sproglige udvikling og  

hvilke forventninger har forældrene til 

institutionerne om at 

tilrettelægge lærings- og 

undervisningsprocesser  

som sikrer at børn og unge 

mennesker kan lære om hvad det vil sige at være en del af 

mindretallet og de muligheder det giver. 

 

Mindretalspædagogik handler dog ikke bare om at lære eleverne om mindretallet og dets betydning, men 

om at lære at forstå, hvad det vil sige at ”være” en del af et mindretal.  

 

Det betyder ikke at al læring og undervisning skal handle om mindretal og mindretalsemner etc., men det 

betyder derimod, at undervisningen tager afsæt i et mindretalsperspektiv. Og det er det perspektiv lærere 

og forældre må være særlig bevidst om.  

 

II) Det andet område (udvikling og dannelse) adresserer de normative spørgsmål vedr. mindretallets 

identitet og om man kan tale om en særlig mindretalsdannelse.  

Det at vokse op i et mindretal, gå i børnehaven og i skolen samt at deltage i det kulturelle liv giver særlige 

muligheder for at udvikle ens egen identitet. Man ”ser” og ”oplever” sig selv og det fællesskab man vokser 

op i under flere normative værdier og perspektiver. Indenfor dannelsesteorien taler man også om at få et 

nuanceret syn på sin egen eksistens og netop her tilbyder uddannelsesinstitutionerne og hjemmet særlige 

dannelsesprocesser. I mindretallets  

skoler og børnehaver kan man lære  

hvad sproglig og kulturel 

mangfoldighed er og glæden ved at  

være i flere sproglige 

sammenhænge. Men man kan også opleve og erfare 

kulturel diversitet og spændinger. Udvikling og dannelse 

Mindretalspædagogik kommer til udtryk i 

de særlige lærings- og 

undervisningsprocesser, der finder sted i 

mindretallets skoler og institutioner.  

Mindretalspædagogik handler om 

hvordan unge mennesker lærer om 

deres mindretals-eksistens og 

sameksistens. 
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handler ikke kun om harmoni men er ofte afhængige af brydninger og også identitetskriser. Unge 

mennesker dannes gennem den mostand og medgang de oplever og netop på det punkt rummer 

mindretalsdannelse et særligt perspektiv.  

 

III) Det tredje område (institutioner og samfundet) adresserer de spørgsmål som har med det institutionelle 

niveau at gøre i forhold til det offentlige samfund. Skoler, børnehaver og gymnasier er vigtige dannelses- og 

uddannelsesinstitutioner for mindretallet og flertalsbefolkningen.  Skolerne og institutionerne ved Dansk 

Skoleforening for Sydslesvig eller Deutscher Schul- und Sprachverein er ikke alternative institutioner men 

offentlige institutioner for de borgere og børn som bekender sig til det danske henholdsvis det tyske 

mindretal og som dermed vælger at blive og være en aktiv del af mindretallet.  

Skolen og børnehaven danner således en helt central institutionel ramme om familiens mindretalsliv og 

indtager derfor en særlig opgave og funktion i mindretallets reproduktion. Uden pædagogiske institutioner 

rammes mindretallene på deres eksistens.  

Mindretalspædagogik må derfor også inkludere de uddannelsespolitiske spørgsmål som rejses i forhold til 

skolen/ børnehaven samt 

professionsteoretiske spørgsmål.  

Hvilken rolle har læreren eller 

pædagogen i relation til at  

formidle mellem skolen/ 

børnehaven og familien?  

 

Lærere og pædagoger må ”se” sig selv som professionelle formidlere af en 

mindretalsidentitet og mindretalskultur. Det samme gælder for ledere af skoler og børnehaver som 

ligeledes må vedkende sig et ansvar, der rækker ud over selve skolens virke. Lærer og pædagoger må 

forpligte sig på at tage aktiv del i det lokale og offentlige samfund.   

 

 

Mindretalspædagogik en ”flydende betegner”  

Mindretalspædagogik er et spændende begreb fordi det rummer mange aspekter og italesætter en 

virkelighed som findes i mindretallets institutioner. Bergebet er en ”flydende betegner” fordi den er 

mangfoldig i sit udtryk.  

Mindretalspædagogik handler om 

skolens og institutionens betydning 

for mindretallets eksistens og 

udvikling. 
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Desuden er begrebet med til at stimulere og udvikle en pædagogisk og didaktisk bevidsthed indenfor 

mindretallene, fordi det gør opmærksom på, at man ikke ”bare” kan overføre flertallets pædagogiske 

forståelse til mindretallet.  

Mindretallene har brug for deres eget sprog omkring den pædagogiske praksis de bedriver og den 

refleksion, der ligger bag. Man skal ”lære” at leve i og med et mindretal og netop denne læringsproces – 

eller man kunne sige dannelsesproces – kræver gode mindretalspædagogiske institutioner og kvalificerede 

lærere og pædagoger.    
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Tillæg  

Det er meget op i tiden at arbejde med dogmeprincipper. Vi kender det fra dogmefilm eller fra Ny Nordisk 

Skole. Dogmer er grundsætninger, som man bekender sig til og arbejder ud fra.  

For Skoleforeningen for Sydslesvig kunne sådanne dogmer måske udtrykkes på følgende måde:  

 

 

Manifest 

Dansk Skoleforening for Sydslesvig skal med udgangspunkt i 
nordisk dannelses- og uddannelsestradition være et 

pædagogisk fyrtårn i den dansk-tysk region.  

 

Dogmer 

Vi arbejder for at børn og unge mennesker udvikler deres 
mindretalsidentitet.  

Vi arbejder for at børn og unge mennesker oplever trygge og 
udfordrende lærings- og undervisningsmiljøer. 

Vi arbejder for, at mindretallets børn og unge lærer at indgå i 
den tyske ogden  danske offentlighed.  

Vi arbejder for at udvikle skoler og børnehaver som formidler 
dansk sprog og kultur i grænselandet. 

Vi arbejder for at institutioner udgør en god ramme om børn 
og unge menneskers dannelsesprocesser. 

Vi arbejder for at bygge bro mellem mindretalsforståelse og 
flertalsbefolkningen.  

Vi arbejder for sproglig mangfoldighed.  

Vi arbejder ….. 


