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I denne artikel præsenterer jeg dele af min 

forskning, hvor jeg beskæftiger mig med 

multikulturel litteratur. I mit forskningsprojekt 

udvikler jeg en de!nition på multikulturel lit-

teratur og undersøger, hvordan arbejdet med 

litteraturen kan bidrage til udviklingen af ele-

vernes kulturelle dannelse.

Når kultur, etnicitet, sprog og religion er på 

spil i det danske samfund og i dansk litteratur, 

er det skolens og dermed også danskfagets 

opgave at italesætte det i undervisningen.

Hvorfor er teksterne vigtige?

I mit Ph.d.-projekt argumenterer jeg for en 

indholdsmæssig inklusion af minoritetselever 

gennem fortællinger, som nogle elever poten-

tielt kan spejle sig i. Disse fortællinger handler 

om mødet mellem majoritetens og minorite-

ters kulturelle baggrunde.

Først og fremmest mener jeg, at disse tek-

ster er vigtige i danskfaget, fordi #erkulturelle 

elever skal kunne genkende sig selv i skolens 

indhold, således de føler, at de er en del af 

danskfaget.

Dernæst er det en pointe, at alle elever 

skal møde multikulturelle tekster, fordi alle 

elever skal forberedes til livet i en globaliseret 

verden, fordi fortællinger om os selv og andre 

former os som mennesker og bygger broer 

mellem det kendte og det ukendte.

Sidst, men ikke mindst, står der i folkesko-

lens formål, at folkeskolen i samarbejde med 

forældrene giver eleverne kundskaber og 

færdigheder, der (..) gør dem fortrolige med 

dansk kultur og historie, giver dem forståelse 

for andre lande og kulturer. 

Tilsvarende har metaforerne om litteratur 

som spejle, vinduer og døre været rammen 

om forskningen inden for multikulturel litte-

ratur, siden den amerikanske litteraturforsker 

Rudine Sims Bishop brugte dem første gang 

i 1990.

Samtidige leveformer

Børn og unge har brug for spejle for 

at se sig selv re#ekteret i litteratu-

ren, så de kan bekræftes i, hvem 

de er, og føle sig anerkendt. De 

har også brug for vinduer, hvor 

de kan besøge andre kulturer, 

nedbryde fordomme og lære at 

skifte perspektiv.

Sidst, men ikke mindst, har de 

brug for døre, som de kan gå igen-

nem, så de bliver i stand til at handle 

og interagere i et samfund og i en ver-

den med mange kulturer.

Ligeledes peger danske forskere som f.eks. 

Thomas Gitz-Johansen og Anne Holmen på, 

Multikulturel litteratur i danskfaget

Af Nadia Mansour

En faglig inklusion af #erkulturelle børn og unge kan støttes af litteraturen.
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projekt vil Nadia 
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med den kan bidrage 
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kulturelle dannelse. (Foto: 

Rasmus Baaner.)
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at elever med anden etnisk baggrund end 

dansk kan føle sig udenfor i skolens rum og i 

danskfagets indhold. Man kan med andre ord 

sige, at det ikke er ligegyldigt, hvilket indhold 

danskfaget arbejder med for at danne og ud-

danne elever.

Forskere viser, at elever bliver mere moti-

veret, når de bliver set som hele mennesker, 

hvilket betyder, at deres kulturelle baggrunde 

inddrages, og når de møder positive repræ-

sentationer af dem selv.

Multikulturelle tekster er også vigtige, 

fordi de tematiserer samtidige leveformer og 

problemstillinger, som visse børn og unge kan 

genkende og/eller få glæde af at møde.

Hvad er multikulturel litteratur?

Der !ndes en del såvel børne- som ungdoms-

bøger, der indskriver forskellige kulturer og 

religiøse praksisser, som f.eks. Özlem Ceciks 

Ayse-bøger og Kristina Aamands ungdoms-

bog, Haram. Overordnet set og måske lidt 

bredt skitseret argumenteres inddragelsen af 

multikulturel litteratur i forskningen ud fra 

følgende: 

• At de værdsætter elevers forskellighed. 

• At de anerkender #erkulturelle elevers 

baggrunde. 

• At de hjælper eleverne med at se ligheder 

og respektere forskelle kulturer imellem. 

• At de nedbryder fordomme.

• At de udvikler elevernes kulturelle dan-

nelse.

• At de visuelt indskriver minoriteter (syn-

lige markører som hudfarve eller religiøse 

symboler).

Men hvad er multikulturel litteratur helt 

konkret, og hvordan kan man arbejde med 

disse tekster i danskfaget? Det er de to ting, 

som jeg søger svar på i mit Ph.d.-projekt. Pro-

teratur i danskfaget

jektet er treårigt og tilknyttet læreruddannel-

sen VIA i Aarhus og Aarhus Universitet.

Kendetegnene

Jeg har været i gang med mit projekt i et år, 

og indtil videre har jeg svaret på, hvad multi-

kulturel litteratur er. Men inden jeg fortæller 

læseren om min de!nition på multikulturel 

litteratur, vil jeg lige kridte scenen op med et 

par citater fra nogle af de tekster, jeg arbejder 

med:

I SKOLEN MÅ VI IKKE TALE ARABISK

DERHJEMME MÅ VI IKKE TALE DANSK 

(Yahya Hassan i Yahya Hassan, 2013.) 

Er det måske fuglene, der bestemmer, om 

man er dansk (Janne Teller i Fuglene, blom-

sterne, træerne, 2011.)

Altså, vi er muslimer. Ingen vin, ingen 

svin, ingen drenge (Kristina Aamand i Haram, 

2016.)

Ud fra citaterne kan man først og frem-

mest læse, at teksterne tematiserer sproglig 

og kulturel identitet, ”danskhed” og religion. 

Det er nogle af kendetegnede på multikultu-

rel litteratur.

De handler om integration og om at være 

dansker på tværs af kulturer, og de indskri-

ver minoritetselevers liv og hverdag på godt 

og ondt. Multikulturelle tekster er først og 

fremmest de!neret som tekster, der synliggør 

minoriteter i Danmark indholdsmæssigt og 

stilistisk.

ig inklusion af #erkulturelle børn og unge kan støttes af litteraturen.

Özlem Ceciks Ayse-bøger, 

novellesamlingen PÆRE-

PERKER-DANSK, redigeret 

af Tine Flyvhold, Yahya 
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Aamands roman For 
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