
Recepten på den gode 
integration! 

”Kulturforståelse i hverdagen – Arbejdet med børn og unge med 
anden etnisk baggrund”  

Oplæg v/Direktør Jamilla Jaffer 



Program  
1.  Introøvelse – billedøvelse (fordomme) 
2.  Hvad forstår vi ved kultur? 
3.  Hvem er de etniske minoriteter? 
4.  PAUSE 
5.  Hvilke værktøjer og handlemuligheder kan 

jeg som professionel benytte mig af i det 
daglige arbejde og møde med etniske 
minoritetsborgere (unge og forældre) 



Vores perception påvirkes af? 
•  Viden, færdigheder og holdninger 
•  Intelligens 
•  Vaner 
•  Temperament 
•  Behov og interesser 
•  Fordomme 
•  Forventninger 
•  Følelser 
•  Personlighed 
 





Interkulturelle kompetencer/
kommunikation 



Oplæg om kultur og 
kulturforståelse 
1.  Begrebsafklaring 
2.  Det beskrivende og det 

komplekse kulturbegreb 
3.  Kommunekultur 
  



Natur vs. kultur 
•  Kultur = det dyrkede 
•  Natur = det fødte 
•  Kultur kan defineres som den 

ikke-genetiske videreførelse af 
adfærd til en ny generation 



Det brede kulturbegreb 
•  Nationalkultur 

Subkulturer: 
•  virksomhedskultur 
•  ungdomskultur  
•  finkultur  
•  indvandrerkultur  
•  politisk kultur 
•  fodboldkultur  
•  sønderjysk kultur  
 
 
•  Kommunekultur… 





Faldgruber indenfor det 
beskrivende kulturbegreb.. 
 
•  Fører ofte til generaliseringer og 

fordomme… 

•  Tendens til at synes at alt der ikke 
hører til den ”afgrænsede enhed” 
er dårligt..  



Eksempler på det beskrivende 
kulturbegreb 
•  Den egentlige årsag til den store arbejdsløshed 

blandt muslimerne er, at disse mennesker 
stammer fra en kultur, der slet ikke arbejder som 
vi, og hvor det er forbundet med prestige ikke at 
bestille noget. 
(Pressemeddelelse fra Dansk Folkeparti, 9.7.2002) 

 
•  Ville du gerne bo et sted, hvor der var flere 

danskere? 
       Det ville være hyggeligere. Men danskerne er 

som en ”termokande”, idet de er [kun] varme 
indeni. Jeg mister derfor ikke meget ved at bo i et 
område, hvor der er få danskere. (østafrikaner) 



” 
Somaliere opfører sig ikke 
ordentligt… 



” 
Svar på tiltale…. 



Den komplekse 
kulturforståelse  



Hvad er der på spil i kulturmødet mellem 
mennesker?

Den beskrivende kulturforståelse   Den komplekse kulturforståelse 

Personlig 
dimension 

Social 
dimension 

Kulturel 
dimension 

(kulturel identitet, 
kulturel 

forforståelse og 
selvforståelse) 

Kulturel dimension 
(kulturel identitet, 

kulturel forforståelse 
og selvforståelse) 

Social/
relationel 
dimension  

Personlig 
dimension 



Hvem er de etniske minoriteter? 

 
? 



Rundt om grisen 



Fakta 
•  2010: Ca. 363.000 personer fra ikke-

vestlig oprindelse 

•  2050: ca. 618.000 personer fra ikke-
vestlig oprindelse 

•  Stigning på 70% 



Den socialhierarkiske model 
Overklassen – ca. 10% 
 
 
Middelklassen – ca. 30-40% 
 
 
Underklassen – ca. 50-60% 
 



Overklasse 

Middelklasse 

Underklasse 

Etniske Danske Etniske Minoriteter 
Den Socialhierarkiske model 



Samfundsopfattelse 

Vi tankegang 
Skal se godt ud 

Ære og skam 
Udvidet 

familiestruktur 
Gruppens ønsker 

og respekt 
 
 

 
 

Jeg tankegang 
Individets ønsker 

Selvrealisering 
Egen lykkes smed 
Selvbestemmelse 

Kernefamilien 
Skyld 

 
 





Fra medborger til modborger 

Socio- 
strukturelle 

situation 

Fjendtlige 
miljøer 

Relativ 
deprivering 

Mister lysten til 
at være aktiv 
medborger 

Modborger 

Fordomme 
forstærkes 

Negativ 
identitet 



Fra modborger til medborger 

Adfærd der kan 
forstår som 

modarbejdende 

Forståelse og 
anerkendelse af 

situationen 

Mindre 
modarbejdende 

adfærd 

Færre fordomme og 
generaliseringer i 

det danske 
samfund 

Gradvis ændring i 
den socio- 

strukturelle 
situation Positiv 

identitet 



Eksempler fra hverdagen 
•  Haris – ”De tænker bare jeg ikke 

har styr på noget…” 
•  Adnan og folkeskolen 
•  Ali vil være en mand 
•  En gang kriminel – altid kriminel? 
•  Kan det betale sig at være 

kriminel? 



 
Pause 



Interkulturel 
kompetenceprofil 

Kulturel intelligens 
•  Åbenhed over for forskelle   ____________________ 
•  Evnen til at sætte sig i andres sted  ____________________ 
•  Viden om egen kultur    ____________________ 
•  Refleksion     _____________________ 
•  Viden om andre kulturer   _____________________ 

         _______ 

Kulturel sensitivitet 
•  Nærvær     _____________________ 
•  Lyttende     _____________________   
•  Situationsfornemmelse   _____________________ 
•  Anerkendelse    _____________________ 
•  Kommunikation    _____________________ 

         ________ 

Kulturelt fodslag 
•  Proaktiv     _____________________ 
•  Løsningsorienteret    _____________________ 
•  Risikovillighed/Mod    ______________________ 
•  Handlekraft     ______________________ 
•  Tålmodighed     ______________________ 

         ________ 
 

      

  



Vi går ikke til de etniske 
minoriteter som de er, men 
som vi er….. 



Isbjergmodellen 

Adfærd 

Værdier 

Grundlæggende 
antagelser 

Synlig viden 

Usynlig viden 

Koder 

Hands on – Hands off 



Rundt om grisen 



Sådan opfattes du af andre 

7 % Ord  
 
38 % Udtryksmåde 
 
55 % Kropssprog 



Hvad taler vi om? 



Kan man lære af sine 
successer? 



Succesanalyse 

Vi er bedst, når vi … 
Jeg er bedst, når jeg … 

FØR UNDER EFTER 

TANKER 

FØLELSER 

HANDLINGER 



•  S – ituation 
•  T – ask 
•  A – ction 
•  R – esult 
 



Tak for i dag J 
 
Følg os på: 
 
 


