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Af Christian Blomgreen & Nina Suenson

 F 
or få år siden var ’det 
inkluderende klasseværelse’ 
stadig et ideal i mange lande 
på både regerings- og under-
visningsniveau. Et af lærerens 

primære mål var derfor at sørge for, at 
klasseværelset rummede etnisk, sproglig og 
religiøs pluralisme, og opfordre eleverne til 
at udvikle interkulturelle færdigheder. Det 
anså man som et vigtigt mål, fordi mange 
etniske minoritetsgrupper vedvarende klarede 
sig dårligere end forventet i skolen og den 
akademiske verden. I uddannelsessektoren 
var denne diskurs særlig udtalt i lande som 
Canada, Australien og Storbritannien. 

Men efter at to fly fløj ind i en skyskraber 
i New york, og en række bomber sprang i 
London, ændrede kursen sig drastisk. Siden 
da har mange samfund neddroslet deres 
fokus på at acceptere eller tilskynde til 
mangfoldighed. Mangfoldighed anses ikke 
længere for at være en styrke, men snarere 
en trussel mod landet. Argumentet er, at 

den multikulturelle tilgang skaber etniske 
enklaver og leder unge ud i kriminalitet 
eller ekstremisme, hvilket underminerer 
sikkerheden og trygheden. Det nye ideal er 
derfor social sammenhængskraft, der skabes 
ved at lære etniske minoriteter at dele idealer 
om demokrati, fri tale samt borger- og 
menneskerettigheder.

uddannelsessektoren er en slagmark
I 2009 iværksatte den britiske regering 
uddannelsesprogrammet PVE – Prevention 
of Violence and Extremism (DK: Forebyggelse 
af Vold og Ekstremisme). Uddannelsen 
fokuserer på at forhindre en ny generation 
af potentielle terrorister ved at bekæmpe 
ekstremistisk islamisk ideologi, der menes 
at skabe dem. PVE har særlig fokus på 
muslimer, da der blev givet økonomisk støtte 
til kommuner med en høj koncentration af 
muslimer i deres befolkningsgruppe.

Uddannelsessektoren bliver betragtet som 
nøglen til at bekæmpe ekstremisme, forklarer 
Heidi Safia Mirza, professor i ligeberettigelse 
ved Institute of Education, London. 

“Siden bombeangrebene udført af unge 
muslimer, der var født i Storbritannien, er 
multikulturalisme politisk blevet dæmo-
niseret som noget, der fremelsker splittelse 
og adskillelse. Nye og fjendtlige former for 
trosbaseret racisme, såsom islamofobi, har 
fået tag i vores vestlige multikulturelle sam-
fund. Og PVE-uddannelsen er et eksempel på 
dette hysteri,” siger Heidi Safia Mirza.

Er mangfoldighed 
en styrke 

eller en trussel?

I flere årtier var multikulturel uddannelse et mantra i lande som Australien, Canada og 
Storbritannien, men nu er begrebet sat i skammekrogen. Førende uddannelsesforskere 

advarer mod at fordømme multikulturel uddannelse og dermed tage afstand fra 
etniske minoriteter i en tid, hvor mangfoldigheden vokser hastigt.

“I mange år har børn 
af indvandrere klaret 

sig bedre i Canada end 
noget andet sted i verden. 

Det vil ændre sig.”
Professor Reva joshee
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PVE-uddannelsens værktøjskasse sam-
menfatter, hvad den betragter som praktiske 
råd til skoler. Formålet er at skabe et etos 
for fælles værdier og kritisk tænkning. 
Pensum centrerer sig om fire hovedområder, 
hvor et af dem er at foregribe og håndtere 
risikosituationer og lignende. Uddannelsen 
er kontroversiel, fordi den involverer elever, 
netværk i det lokale miljø og andre grupper i 
at overvåge potentiel risiko ved at rapportere 
mistænkelig adfærd.

Interessenter, som for eksempel religiøse 
ledere og pædagoger i det muslimske miljø, 
opfatter PVE som en form for overvågning, 
der grænser til heksejagt mod dem. Professor 
Mirza forklarer:

“Ved at udpege de muslimske miljøer kan 
uddannelser som PVE være med til yderligere 
at marginalisere og isolere de unge mænd, 
der er deres målgruppe, idet der antydes en 
naturlig forbindelse mellem dem og voldelig 
ekstremistisk ideologi.”  

Man kan stille spørgsmålstegn ved FVE’s 
succes og fokus, siger Heidi Safia Mirza.

“Den forsøger at ændre ideologiske 
retninger frem for de strukturelle barrierer, 
der fører til marginalisering. For eksempel 
gøres der ikke noget for at håndtere institutio-
nel racisme i skolen, på arbejdsmarkedet eller 
i forhold til boliger.”

Storbritannien er ikke alene
I Canada har professor Reva Joshee fra 
Ontario Institute for Studies in Education, 
toronto Universitet, observeret en diskurs, 
der svarer til den britiske. I årtier har Canada 
været førende og et forgangseksempel, når det 
gælder multikulturalisme. Men i løbet af rela-
tivt kort tid er den officielle regeringsholdning 
gået fra at værdsætte mangfoldighed som en 
styrke til at dæmonisere mangfoldighed som 
en trussel mod landets sikkerhed og tryghed. 

Skiftet rummer to anskuelser. Den første 
anskuelse er en neoliberalistisk holdning, 
hvor alt ses i forhold til økonomi, forklarer 
Reva Joshee.

“Succes i uddannelsessektoren defineres 
ved, hvordan vi kan uddanne folk, så 
det styrker vores økonomi. Vi betragter 
indvandrere på samme måde og har kun 
fokus på, hvordan vi bedst kan forberede dem 
til arbejdsmarkedet og drage nytte af deres 
ressourcer,” siger Reva Joshee.

Den anden anskuelse, hun har observeret, er 
en neokonservativ logik og ideologi, hvor ’de 
gode gamle dage’ idealiseres. Den neokonserva-
tive vision er grundlæggende, at vi skal arbejde 
hen imod en bestemt form for samfund. Og 
her anses bestemte grupper for at være en 
forhindring for at opnå denne samfundstype. 

Derfor skal de gennem uddannelsessystemet 
lære den særlige måde at være ’canadisk’ på.

“De to anskuelser har det tilfælles, at det 
er antagelser om, at mangfoldighed udgør 
en trussel – mod et stabilt marked eller 
mod, hvad der anses for at være ’canadisk’,” 
forklarer Reva Joshee.

en svær tid for undervisere
Da der i mange år har været tradition for 
den multikulturelle tilgang i Canada, har den 
stadig dybe rødder i uddannelsessystemet. 
Undervisere forsøger ofte at videreføre denne 
tradition, men de oplever, at det er svære tider.

“Forskning viser, at underviserne bliver 
presset af forældrene og den måde, som 
undervisningsplaner struktureres på politisk. 
I dag skal eleverne hele tiden testes og bestå 
eksaminer, og forældrene ønsker naturligvis, 

at deres børn er forberedte til disse eksaminer. 
Det efterlader ikke noget spillerum for den 
multikulturelle tilgang, hvor slutresultatet er 
mindre klart,” siger Reva Joshee.

Det er endnu for tidligt at se dramatiske 
følger af skiftet i idealer, men Reva Joshee 
forventer, at de vil komme.

“I mange år har børn af indvandrere klaret 
sig bedre i Canada end noget andet sted i 
verden. Det vil ændre sig. Vi vil også se en 
højere frafaldsrate, fordi en neoliberal eller 
neokonservativ tilgang til uddannelse ikke 
giver tosprogede og etniske minoriteter 
mange muligheder. De vil ikke føle sig 
repræsenteret i pensum.”

Men hvorfor er multikulturalisme så betyd-
ningsfuld? Og hvorfor bør uddannelsessystemet 
prioritere det? Med globaliseringens indtog er 
transnationale strømninger af indvandrere i dag 

HVORDAN 
STÅR DET 
TIL MED Mul-
TIKulTuREl 
uddANNElSE 
GLObALT SET?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
International Alliance of 
leading Education Institutes 
(IAlEI) sætter hvert år fokus 
på et særligt forskningstema, 
som forskere fra IALEI’s ti 
medlemsinstitutioner under-
søger, heriblandt Danmarks 
Pædagogiske Universitets-
skole, Aarhus Universitet. I 
2010 var temaet multikulturel 
uddannelse. Det tværnationale 
projekt tegner et state of the 
art-billede af, hvordan det står 
til med multikulturel uddan-
nelse i udvalgte lande. De ti 
medlemslande er placeret på 
seks kontinenter.
På IALEI-sitet kan du læse 
mere om undersøgelsen. I 
foråret 2011 offentliggør IALEI 
den endelige komparative 
rapport om undersøgelsen.

HVAD ER DEN 
STØRSTE 
udFORdRING 
FOR MULTIKUL-
TUREL UDDAN-
NELSE I DAG?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Professor Amy Stambach, 
University of Wisconsin-
Madison
“Den største udfordring for 
multikulturel uddannelse i dag 
er frygten for, at dét at studere 
og lære om mangfoldighed 
underminerer den nationale 
sammenhængskraft. Men 
multikulturel uddannelse kan 
overvinde denne udfordring 
ved at få eleverne og 
underviserne til at se styrken 
ved mangfoldighed.”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Professor Heidi Mirza Safia, 
Institute of Education, London 
University
“Siden 11. september og 
bombeangrebene d. 11. juli 
2005 udført af unge muslimer 
født i Storbritannien er multikul-
turalisme blevet dæmoniseret 
politisk som noget, der fremmer 
splittelse og adskillelse. Nye og 
fjendtlige former for trosbaseret 
racisme, såsom islamofobi, 
har fået tag i vores vestlige 
multikulturelle samfund.” 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Adjunkt Aydin Bal, University of 
Wisconsin-Madison
“En afgørende udfordring for 

pluralisme eller multikulturel 
uddannelse er et indgroet assi-
mileringssyn på mangfoldighed. 
Internationalt er vi vidne til en 
række lovgivningsmæssige, 
politiske og sociale handlinger 
(som for eksempel udlændinge-
loven eller uddannelsespolitiske 
tiltag), der sigter mod at afvikle 
mangfoldige, ikke-mainstream 
kulturelle skikke og værdier.
En af følgerne af denne 
tilgang er, at tosprogede 
elever og elever fra oprindelige 
mindretalsgrupper typisk går 
på yderst segregerede og dybt 
fattige skoler, der mangler 
selv de mest grundlæggende 
fysiske, sociale, emotionelle 
og skolastiske forhold, der 
er med til at sikre elevernes 
læring og udvikling. I USA 
har elever, som er anden- og 
tredjegenerationsindvandrere 
dårligere skolastiske, sociale, 
psykologiske og selv helbreds-
resultater end deres nyligt 
ankomne ligemænd.”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Professor Reva joshee, 
Ontario Institute for Studies in 
Education, University of Toronto
“I mange år har børn af indvan-
drere klaret sig bedre i Canada 
end noget andet sted i verden. 
Det vil ændre sig. Vi vil også se 
en højere frafaldsrate, fordi en 
neoliberal eller neokonservativ 
tilgang til uddannelse ikke 
giver tosprogede og etniske 
minoriteter mange muligheder. 
De vil ikke føle sig repræsente-
ret i pensum.”

læs mere www.intlalliance.org
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en naturlig del af den moderne verden. Derfor 
er det afgørende at have uddannelsessystemer, 
der accepterer og værdsætter de forskellighe-
der, der følger med etniske minoritetsgrupper 
frem for at ty til assimilering. Hensigten er 
at skabe ligeværdige og rige uddannelsesmu-
ligheder for alle. Uden dette vil alle samfund 
opleve et stort spild af menneskelig kapital og 
færdigheder på grund af vedvarende fejlslagne 
forsøg på at opnå lige uddannelsesresultater 
for alle. Men det er ikke nemt. 

“For at skabe et multikulturelt miljø må 
landet udfordre racisme og ændre fastgroede 
forestillinger om en homogen eller monokul-
turel national identitet. Det vil kræve modige, 
progressive og visionære uddannelses- og 
politiske ressourcer at fremsætte en politisk 
agenda, der kan afstedkomme denne foran-
dring,” siger Heidi Safia Mirza. 

Den pluralistiske smeltedigel
Syd for den canadiske grænse, i USA, er der 
en dynamisk spænding mellem idealet om 
multikulturalisme og idealet om at homoge-
nisere kulturelle og etniske minoriteter. Her 
er amerikaniseringen af indvandrere dog en 
dybt forankret del af historien og ikke en ny 
tendens, der blev udløst af terrorangrebet i 
USA d. 11. september 2001.

Hvad der er ’den ægte amerikaner’, har været 
et svært definerbart ideal, siden de første 
kolonister fra Vesteuropa forlod Mayflower-
skibet i 1620. Senere – i 1780’erne – dannede 
amerikanerne metaforen ’smeltedigel’. Den er 
et billede på forestillingen om en stor gryde, 
hvori forskellige elementer (dvs. nye ind-
vandrere) blandes sammen til en harmonisk 
masse med en fælles kultur. Og metaforen 
lever stadig – i hvert fald til dels.

“Forbunds- og statspolitikken afspejler ofte 
smeltedigel-metaforen, men danner også et rum, 
hvori skoler, lokalsamfund og arbejdspladser 
kan værdsætte mangfoldighed og multikultu-
ralisme. Nogle vil måske endda mene, at den 
form for multikulturalisme, der undervises i 
på de amerikanske skoler, i sig selv er en form 
for amerikanisering,” bemærker Amy Stambach, 
professor ved Department of Educational Policy 
Studies på Wisconsin-Madison Universitet.

Sammen har professor Amy Stambach 
og adjunkt Aydin Bal for nylig skrevet en 
rapport om multikulturel uddannelse i USA, 
hvori de peger på to interessante udviklinger: 
Den ene er, at demografiske beregninger for 
USA viser, at i 2050 vil mere end halvdelen 
af USA’s studerende opfatte sig selv som 
ikke-hvide. Det andet er, at indvandrerstu-
derende samt historisk set marginaliserede 
grupper af studerende (som for eksempel 
afroamerikanske studerende) udelukkes fra 

lige uddannelsesmuligheder på grund af yderst 
segregerede og forarmede skoler samt en 
uproportionel repræsentation af disse elever i 
specialundervisningsklasser.

Aydin Bal, adjunkt ved Department of 
Rehabilitation and Special Education på 
Wisconsin-Madison Universitet, forklarer, at 
begge disse udviklinger bliver særligt tydelige i 
forhold til sprogundervisning:

“Begreber som integration og assimilation 
betyder nogle gange, at ikke-engelsktalende 
personers sproglige og kulturelle adfærd 
opfattes som mangelfuld og skal udbedres 
gennem specialundervisning i hjælpeklasser. 
Mange af de spansktalende stater, såsom 
Arizona og Californien, tilbyder ikke længere 
de tosprogede uddannelsesforløb, der blev 
undervist i med stor succes i 70’erne og 
80’erne. At man stoppede disse uddan-
nelsesforløb, skaber et behov for, at kulturelt 
orienterede uddannelser anlægger en endnu 
mere inkluderende tilgang for at imøde-
komme indvandrerstuderendes komplekse 
livserfaringer og for at kunne fungere som 
modvægt til de ødelæggende sociale og 
systemiske forhold, disse studerende møder 
på de amerikanske skoler.”

Omsorg og respekt
Reva Joshee og Heidi Safia Mirza hævder, at 
hvis multikulturel undervisning skal kunne 
genindføres, er det nødvendigt at fokusere 
på, hvordan lærere uddannes. Undersøgelser 
viser, at når lærere afslutter deres uddannelse, 
så føler de ikke, at de besidder de nødvendige 
værktøjer til at kunne håndtere de forskellige 
situationer, der følger med elever fra frem-
mede kulturer:

“Lærerne er ikke i stand til at arbejde med 
mangfoldighed, fordi det kun udgør en 
lille del af deres læreruddannelse at forstå 
og interagere med personer fra fremmede 
kulturer. I nogle tilfælde har de kun en eller to 
undervisningstimer om mangfoldighed under 

hele deres uddannelse. Størstedelen af lærere 
i England har en hvid middelklassebaggrund 
med lille forståelse for de etniske minoriteter, 
de underviser, og som nu udgør majoriteten 
i vores kosmopolitiske storbyer. Det betyder, 
at de på forhånd dømmer en afro-caribier 
eller en muslimsk drengs adfærd som fjendtlig 
eller frygtindgydende, og det manifesterer sig 
som en selvopfyldende profeti, der kan føre 
til eksklusion og vrede på begge sider – og 
som bestemt ikke er frugtbar. Vi har brug for, 
at lærerne føler sig mere sikre i at håndtere 
problemstillinger i klasseværelset på en ikke-
racistisk måde, hvor kulturelle misforståelser 
og antagelser ikke kommer i vejen. Det er 
muligt, men det kræver politisk vilje og 
finansiering at gøre det til kernen i vores 
læreruddannelse,” siger Heidi Safia Mirza.

For nylig besøgte hun en meget multikul-
turel skole i det indre London. Her så hun en 
stor udstilling, der fremstillede det oldengel-
ske episke heltedigt ’Beowulf ’, som foregår i 
Skandinavien. Heidi Safia Mirza forklarer, at 
det illustrerede det gode ved undervisning, 
der inddrager multikulturelle forhold:

“Små 7-årige britiske muslimske drenge 
fra Somalia og Pakistan havde skrevet stile, 
der var inspireret af Beowulf. De havde på 
fantastisk vis oversat det gamle anglosaksiske 
digt om helte, monstre og kærlighed til 
faderen til deres verden. Det er et fremragende 
eksempel på, hvordan man kan inddrage 
mangfoldighed i uddannelsessektoren. Ved 
at trække forbindelser til menneskeheden, 
som er fælles for alle samfund, dækkede 
temaerne over kultur, tid og historie. God 
undervisning vil i bund og grund altid være 
god undervisning. Og hvis du spørger, hvad 
god undervisning er, så involverer den altid 
omsorg og respekt. I dag kommer racistisk 
kultur alt for ofte på tværs.” 

Oversat af Stine Trentemøller.

“Den største udfordring for multikulturel 
uddannelse i dag er frygten for, at dét at studere 

og lære om mangfoldighed underminerer 
den nationale sammenhængskraft.”

Professor Amy Stambach
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