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Kronik: Kronik : I Danmark er jeg født - hvor har jeg hjemme?

Den officielle udgave af danskhed tager udgangspunkt i et samfund før 1970, som ligger meget langt fra
den virkelighed, dagens unge - også etnisk danske - befinder sig i. Hvis folkeskolen fortsat skal skabe
national sammenhængskraft, må de unge kunne genfinde sig selv i forestillingen om det at være dansk

Af Dorte Lange og AllanBaumann

Statistikken taler sit tydelige sprog: En alt for stor gruppe drenge - især en gruppe drenge med anden etnisk baggrund end
dansk - klarer sig for dårligt i uddannelsessystemet.

Ikke alene klarer disse drenge sig dårligt, de klarer sig dårligere år for år.

Det er et problem, ikke kun for drengene selv, men for samfundet som helhed. Vi går glip af en stor del af de ressourcer,
som disse unge kunne bidrage med. Derfor vil vi som pædagoger og lærere med daglige erfaringer med børn og unge
gerne bidrage til debatten med den viden, vi har, og forsøge at give nogle konstruktive forslag til, hvordan vi kan styrke
integrationen af børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk i skoler og fritidsinstitutioner.

Børn og unge danner deres personlige identitet og lærer i sociale fællesskaber.

Mange pædagoger og lærere møder en gruppe drenge, som på grund af deres sprog og baggrund ikke inkluderes i
fællesskabet, og som derfor gør det til en livsstil at være udenfor. De gør det, fordi ingen kan undvære et fællesskab, og
fordi livsstilen ' at være udenfor' er den eneste mulige for dem. De skaber en modkultur.

Modkulturer er ofte dynamiske og en vigtig del af et aktivt demokrati. Tænk bare på ungdomsoprøret eller
kvindebevægelsen, som fra starten var grupper, der gennem deres tankegods og æstetik definerede sig selv i opposition til
resten af samfundet, men som med tiden kom til at bidrage væsentligt til fællesskabets værdier. Disse modkulturer blev
dannet som et personligt valg for de involverede.

Helt andre konsekvenser har det, når vi ser børn og unge danne modkulturer af nød. Den modkultur er en
overlevelsesstrategi for de involverede, og desværre bygger den aktuelle modkultur blandt andet på at være imod det at
lære. Det bringer børnene i opposition til selve formålet med skolens virke, og på sigt er det meget lidt konstruktivt i forhold
til at fungere i det omkringliggende samfund. Det er tydeligt, at denne modkultur bliver en af barriererne i forhold til at leve
op til regeringens målsætning om, at 95 procent af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

Skolens todelte formål Med sine rødder tilbage til begyndelsen af 1800-tallet har skolen fra starten haft et todelt formål:
dels fagligt, dels at skabe en national identitet som grundlag for opbygningen af nationalstaten.

Udlægningen af det nationale har haft varierende styrke og forskellige udtryk gennem tiden. Den omsiggribende fokus på
nationale kanon'er og den seneste folkeskolelovs understregning af Danmark, danskhed og dansk identitet er blot sidste
skud på stammen. Spørgsmålet er, om denne udlægning af, hvad der er dansk identitet, ender med at få den modsatte
effekt af, hvad der var meningen. Er den med til at styrke og åbne det nationale fællesskab, eller skubber den til
eksklusionen og etableringen af de ufrivillige modkulturer? I jagten efter danskheden har vi det med at gå bagud i forhold til
det, der opfattes som en udfordring af identiteten: udviklingen af det europæiske fællesskab, indvandringen,
globaliseringen.

Derfor er der en tendens til, at den officielle udgave af danskhed tager udgangspunkt i et samfund før 1970, som ligger
meget langt fra den virkelighed, dagens unge - også etnisk danske - befinder sig i. Hvis folkeskolen fortsat skal skabe
national sammenhængskraft, må unge i 2010 med danske eller andre etniske rødder kunne genfinde sig selv i forestillingen
om det at være dansk.

Ekskluderende danskhed Hvis ikke vores danskhedsbegreb kan inkludere og invitere børn, som ikke er kridhvide og
pæredanske, kommer vi til at ekskludere børnene fra det sociale fællesskab i skolen, som vi ved har afgørende betydning
for læring og identitetsdannelse.

Laura Gilliam fra DPU har interviewet drenge med indvandrerbaggrund i 4. og 6.

klasse, som beskriver, at man er dansk, når man er kristen og hvid og spiser svinekød, og når ens forældre er danske.

Hun påviser i undersøgelsen, at drenge med anden etnisk baggrund end den traditionelt danske derfor ikke kan opfatte sig
selv som danske.

De har heller ikke nogen udsigt til at blive det. Man kan jo ikke skifte hudfarve, så i stedet understreger de deres identitet
som ikke kristne - altså muslimer - og vægter de kendetegn højt, der skal til for at være en ' god muslim'.

Forskningen viser, at den tavse forståelse hos tosprogede børn kan blive, at en god elev er en danskudseende, kristen,
der svarer rigtigt på lærerens spørgsmål, og at en dårlig elev har indvandrerbaggrund, er muslim og laver ballade. Den
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tavse forståelse kan dermed blive, at man ikke kan have anden etnisk baggrund end dansk og samtidig klare sig godt i
skolen. Derfor må man logisk nok vælge balladevejen.

Det er svært for både lærere og pædagoger at give positiv og anerkendende opmærksomhed til børn og unge, som
notorisk laver ballade og signalerer, at de ikke ønsker at lære og være med i fællesskabet. Tendensen bliver dermed
selvbekræftende for de unge.

I Danmark gør vi meget ud af, at alle er lige meget værd - fattig som rig, høj som lav.

Det slår også igennem i skolen og i fritidsinstitutionen, hvor vi søger at behandle alle ens uanset baggrund, men noget
tyder på, at vi i højere grad skal søge at anerkende og italesætte forskellighed.

De tosprogede børn oplever hver dag, at de behandles og opfattes anderledes end andre.

Butiksdetektiven i Brugsen følger dem tættere, muslimer omtales som en særlig og måske problematisk gruppe i medierne.
Det er oplevelser, som pædagoger og lærere skal hjælpe børn og unge med at håndtere ved at sætte positivt fokus på
forskelligheder.

Hvis forskelligheder ikke omtales, vil de alligevel eksistere som en tavs forudsætning.

En af de tydelige forskelligheder, som børnene bærer med sig, er deres individuelle modersmål. Undervisningsministeriet
anbefaler, at man bruger børnenes modersmål til at løfte fagligheden, og det er vi enige i, fordi børn lærer bedst, når man
bygger videre på en viden, de allerede har.

Hertil  kommer, at sproget har en stor betydning for identitetsdannelsen og ikke mindst oplevelsen af at føle sig anerkendt
og accepteret.

Alligevel ser vi, at der findes skoler, som forbyder brug af modersmål på skolens område.

Udover at det er et brud på Børnekonventionen, mener vi, at flersprogetheden er fundamental både for at kunne løfte disse
børn fagligt og styrke deres identitetsdannelse.

Vi kan som professionelle gøre meget for at styrke integrationen, men vi kan ikke gøre nok alene. Der er brug for klare
signaler fra politikere og lovgivning, så børn og unge med indvandrer-og flygtningebaggrund f. eks.

oplever at blive indentificeret med andet end tilbagestående kulturer. Alle vores unge skal have styrket kendskabet og
nysgerrigheden overfor andre kulturer. Det styrker integrationen og ruster fremtidens danskere til at begå sig i en
globaliseret verden.

På tide at gå i gang

Det er på tide, at der igangsættes et udviklingsforløb, som mere seriøst sætter fokus på håndteringen af flere sprog i
folkeskolen og på, hvordan man kan bruge sprogene til at give et fagligt løft i undervisningen. I BUPL og Danmarks
Lærerforening er vi fortalere for en modersmålsundervisning, som både har fokus på sproget og på kultur-og
samfundsforståelsen.

Det vil styrke disse børns selvforståelse, og det vil som sidegevinst styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne på sigt. Vi
ønsker os med andre ord ikke bare tilbage til den modersmålsundervisning, som vi har forladt. Vi ønsker en styrket
sprogundervisning med fokus på samfund og kultur og på, hvad der skal til, når sproget skal bruges i et fremtidigt
arbejdsliv.

Sprog og kulturforståelse er også ' know how' i en globaliseret verden.

Meget viden om integration af tosprogede elever har været tilgængelig længe. Det er nu et spørgsmål om, at
beslutningstagere og professionelle i samarbejde skaber forandringer på dette område.

Der findes allerede velafprøvede redskaber at bygge videre på - det på tide at tage arbejdshandskerne på.

Dorte Lange er formand for skole-og uddannelsespolitisk udvalg i Danmarks Lærerforening.

Allan Baumann er medlem af BUPL's forretningsudvalg.
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Billedtekst: Alle vores unge skal have styrket kendskabet og nysgerrigheden over for andre kulturer. Det styrker
integrationen og ruster fremtidens danskere til at begå sig i en globaliseret verden. MODELFOTO: GITTE SOFIE
HANSEN/ SCANPIX
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