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Mindretalspædagogik – forsøg på en definition 

Jeg vil i de kommende par minutter prøve at komme med-om ikke en fast definition-så dog med en 

indkredsning af begrebet mindretalspædagogik. Mindretalspædagogikken er jo for vores center det helt 

centrale begreb som vores daglige arbejde drejer sig om.  

Nu kunne man måske fristes til at tænke, at mindretalspædagogik udelukkende er relevant i en 

forskningsmæssig eller praktisk kontekst, men ikke har relevans i en kontekst uden for forsknings- eller den 

pædagogisk-praktiske verden. Og ja, jeg som Phd.-studerende, der forsker i emnet har selvfølgelig en 

forskningsmæssig interesse, men jeg mener, at emnet i den grad har relevans for alle, der på nogen måde 

beskæftiger sig med mindretal. Mindretalsinstitutionerne, dvs. de steder hvor mindretalspædagogikken og 

-didaktik praktiseres hver evig eneste dag, er først og fremmest de steder hvor den famøse 

mindretalsidentitet og mindretalskultur, som der så ofte tales om, leves, læres og reproduceres. 

Mindretallenes vuggestuer, børnehaver og skoler er de steder, hvor børnene lærer om hvad livet som 

mindretal betyder både på et individuelt og på et kollektivt plan. Det er mindretallenes institutioner der til 

daglig formidler mindretallet, både indad og udad til. I vores region er det i forlængelse heraf, blevet en fast 

vending at udtrykke det ved at sige: Uden institutioner ingen mindretal.   

Retter jeg for et øjeblik fokus mod min egen forskning, kan det i denne sammenhæng undre, at der ikke på 

nuværende tidspunkt er lavet forskning inden for dette felt. I hvert fald ikke hvad mindretallene i vores 

region angår. Den forskning der beskæftiger sig med det danske og det tyske mindretal har primært haft 

sprog, identitet eller historiske og politiske processer som udgangspunkt. Her ønsker jeg med min forskning 

som har arbejdstitlen ”Mindretalspædagogik i praksis” og centeret med dets fokusområder at lægge et 

pædagogisk og didaktisk fokus som samtidig tager højde for de særlige kulturelle, sproglige og historiske 

indflydelser, der gør sig gældende i det danske og det tyske mindretal her i regionen. 

For at kunne forstå begrebet mindretalspædagogik er det vigtigt at kende til den kontekst som begrebet er 

indlejret i og de udefrakommende påvirkninger, der har betinget dens udformning. Jeg vil derfor starte med 

kort at skitsere denne kontekst. 

Kendetegnende for mindretalsskolerne og dermed også for det vi i centeret betegner som 

mindretalspædagogik, er at den udspiller sig og leves i spændingsfeltet mellem to overordnede diskurser: 

en mindretalspolitisk diskurs og det jeg vil betegne som en overordnet mindretalspædagogisk diskurs.  

Den politiske diskurs er kendetegnet ved en række forskellige fokusområder: Her er begreber som 

rettigheder, finansiering, national identitet og politisk repræsentation centrale. Skal man samle denne 

diskurs i et spørgsmål vil det nok handle om, hvordan vi som nationale mindretal legitimerer og opretholder 

vores eksistens i en politisk kontekst? 

Den pædagogiske diskurs derimod forholder sig til begreber som kulturel dannelse, tosprogethed og 

opdragelse. Her er det centrale spørgsmål, hvordan mindretalsinstitutionerne er med til at formidle 

mindretallets værdier både sproglige og kulturelle. 

Begge diskurser er betinget af tendenser inden for det moderne samfund og mere overordnet den 

moderne og globaliserede verden, hvor både individualisme, flerkulturalitet og fleksibilitet er buzzwords. 
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Denne indflydelse ses tydeligt i både den danske og den tyske skoleforenings målsætninger, hvor 

mindretallet kultur og sprog fremhæves som det centrale, men hvor flertallets kultur og sprog ligeledes har 

fået en plads. 

Dette skal – efter min mening - ses som et udtryk for at skoleforeningerne forholder sig til hvordan 

virkeligheden ser ud, nemlig at mindretalsbørnene her i området både kender og lever mindretallets og 

flertallets sprog og kultur. Samtidig forholder skoleforeningerne sig til den rolle de som 

mindretalsorganisationer og dermed også som politiske institutioner skal påtage sig, nemlig at 

videreformidle mindretallets værdier. 

Dette er ikke en selvfølge. Vi fra centeret har netop besøg fra lærerstuderende fra mange forskellige 

mindretal i Europa og det er i denne sammenhæng blevet endnu mere tydeligt for mig, hvor privilegerede 

vi er her i regionen: Vi har muligheden for at vælge og det er langt fra noget, der er gældende for alle 

mindretal i Europa. 

Ser vi ud fra denne overordnede kontekst, som jeg her har forsøgt at beskrive ganske kort, nærmere på 

begrebet mindretalspædagogik kan vi altså foreløbig sige, at begrebet for det første er placeret i et 

spændingsfelt mellem en politisk og en pædagogisk diskurs.  

Dette spændingsfelt skal ikke ses som negativt, tværtimod er det vel ofte i sådanne spændingsfelter at 

noget produktivt frembringes.  

For det andet har begrebet mindretalspædagogik-eller snarere selve pædagogikken og didaktikken-

undergået nogle forandringer, som sagtens kan betegnes som paradigmeskift.  Hvor fokus tidligere 

udelukkende var rettet mod at frembringe og vedligeholde et nationalt tilhørsforhold til mindretallet, er de 

færdigheder, muligheder og personlige ressourcer, som medlemskabet i mindretallet medfører, nu også 

blevet et emne, der diskuteres i mindretallene.  

Mindretalspædagogikken lægger sig dermed mellem det man kunne kalde en traditionel forståelse af 

nationalitet og et dannelsesideal, der som sådan er karakteristisk for det moderne og hvor valget i vores 

tilfælde valget mellem forskellige kulturer og forskellige sprog, er en grundlæggende forudsætning. 

På den måde er de forandringer og processer der gør sig gældende for mindretallene ikke kunne udtryk for 

lokale og arbitrære hændelser, men derimod spejlbilleder af det der foregår i verden omkring os. 

Mindretallene står i et dialektisk forhold til flertallene – og de udfordringer som mindretallene står overfor 

vil tit og ofte også være udfordringer som flertallet står overfor eller rettere omvendt: De udfordringer som 

flertallet står overfor vil uvægerlig også være mindretallets udfordringer.  

Dette ses ikke kun i så abstrakte spørgsmål som nationalt tilhørsforhold, men også i helt lavpraktiske 

skolerelaterede spørgsmål som fx forældreinddragelse og timefordelinger.  

Karakteristisk for mindretallene er dog, at disse udfordringer kan være mere presserende og mere 

påtrængende end tilfældet er i flertalsbefolkningen. Dette hænger blandt andet sammen med at 

mindretallene er relativt små samfund, der dels på grund af netop deres størrelse, og dels på grund af deres 

status som mindretal, er sensitive overfor udefrakommende påvirkninger. 
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Disse to punkter, altså for det første det spændingsfelt som mindretalspædagogikken agerer i, og for det 

andet det paradigmeskift som den har undergået, har vidtrækkende konsekvenser for hvad 

mindretalslærere og pædagoger skal, kan og bør beskæftige sig med i deres arbejde.  

Jeg vil i denne sammenhæng gerne indskyde at begrebet pædagogik stammer fra det græske paidagogos, 

som betyder så meget som at lede barnet. Og denne opgave, dvs. at lede børnene, er ikke noget der 

udelukkende tilfalder lærere og pædagoger, men en opgave, der faktisk tilfalder os alle og her selvfølgelig i 

allerhøjeste grad os som forældre. 

Men for at vende tilbage til praktikernes rolle og opgave, så indebærer det at være mindretalspædagog at 

skulle forholde sig til en bred vifte af komplekse spørgsmål. Spørgsmål lige fra identitets processer til 

spørgsmål om hvordan mindretallenes værdier og mål kan omsættes i undervisningen.  

I denne sammenhæng er der tre helt centrale områder som mindretalspædagogen og 

mindretalspædagogikken som hele skal forholde sig til: For det første hvilke dannelsesprocesser der 

understøtter mindretallet, for det andet hvilke institutionelle rammer, der karakteriserer mindretallets 

institutioner og for det tredje hvilken pædagogik og hvilken måde at undervise på, der er karakteristisk for 

mindretallene. Det er netop disse spørgsmål, som jeg i min forskning vil beskæftige sig med.    

Til slut vil jeg henvise til min tidligere historielærer som i sin rolle som lærer på et mindretalsgymnasium har 

beskæftiget sig indgående med emnet.  Han skriver i en artikel i den bog som centeret udgav for ca. 1,5 år 

siden med titlen ”Mindretalspædagogik”, at et af de vigtigste spørgsmål man som mindretalspædagog bør 

stille sig selv er, hvordan man på den ene side leder børnene ind i mindretallet med dets værdier, sprog og 

kultur og på den anden side undgår indoktrinering af børnene. Med andre ord, hvordan fremmer vi-og jeg 

siger vi, fordi det er vores alles opgave- hvordan fremmer vi børnenes muligheder for selv at vælge, 

samtidig med at vi formidler og viderefører mindretallenes værdier? 

Dette er et centralt emne for det arbejde vi udfører i centeret, men også for mindretalsinstitutionerne 

mere overordnet. For som jeg startede med at sige, mindretallene er afhængige af deres institutioner som 

bærere af mindretallenes værdier - eller sagt på en anden måde: uden institutioner ingen mindretal. 

 

 

 


