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AFSNIT A:

ARBEJDSSPØRGSMÅL

01 Diskutér udsagnet: Identitet har mere til fælles med en dialog, man inspireres af, end med en indre 
kilde, man ernæres af.

02 Forklar, hvordan ens identitet bliver udfordret, når man flytter fra en kultur til en anden.

03 Hvorfor er det en stor udfordring for alle parter?

04 Hvorfor bør man være opmærksom på, at det, som var pinligt på Søren Kierkegaards tid, ikke 
nødvendigvis er pinligt i dag?

05 Kender du til det sociologiske rollebegreb? Hvorfor er det relevant for integrationsarbejdet?

06 Kender du til det antropologiske ritualbegreb? Hvorfor er det relevant for integrationsarbejdet?

07 Hvilke tre poler retter et menneske sine anstrengelser mod for at få styr på sin identitet, og hvordan 
forholder disse tre poler sig til hinanden?

08 Hvorfor skal – og hvordan kan – identitet tænkes ind i en kulturel og en social-historisk kontekst? 
Hvad betyder det for integrationsarbejdet?

09 Hvad vil det sige, at identitet er multidimensionel og multirelationel? Hvad betyder det for 
integrationsarbejdet?

10 Hvilke forskellige former for strategier kan indvandrere iværksætte, når de skal genforhandle 
deres identitet? Hvorfor er det nyttigt at have et godt kendskab til disse strategier? Hvad kan 
integrationsarbejdet bidrage med i denne forbindelse?

11 Når man bliver promoveret eller bliver gift, er ens status og rolle på spil. Det kræver tilpasning i 
forhold til forandringen. Imidlertid kan forandringen være langt alvorligere for indvandrere. Hvorfor? 
Hvad betyder det for integrationsarbejdet?

12 Forhold dig til spejl-metaforen.

13 Hvordan kan integrationsmedarbejdere vise forskellige veje for indvandrere?

14 Uddyb følgende udsagn: Personen oplever sine potentialer og begrænsninger og konfronterer dem 
med såvel det, personen kunne tænke sig at være, og det, personen har ry for at være. Hvad betyder 
det for integrationsarbejdet?

15 Hvilke forskelle er der mellem det at være fremmed og det at være ny i Danmark?

16 Hvilke rødder mener du selv at have: Din familie, det område du boede i som barn, din uddannelse, 
dit land? Hvad betyder det for dig og for dit arbejde?
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17 Hvad kan man selv gøre for at lette overgangen fra en kultur til en anden?

18 Hvorfor er det også rart at have noget at savne?

19 Forhold dig til det, sangerinden i filmen mener er godt ved dansk kultur?

20 I filmen ses Den Kongelige Livgarde. Diskutér danske symbolers betydning for din identitet og 
integrationsarbejdet.

21 Forhold dig kritisk til filmsekvensen, hvor det oplyses, at Amy, som stammer fra Sydafrika, ikke kunne 
få job som ‘politidame’ i Danmark.

22 Forhold dig kritisk til hele filmen. Hvad er bedst ved denne film? Hvad er dårligst? Hvilke kriterier 
bruger du, når du forholder dig til filmen? Hvilke roller spiller disse kriterier for din personlige 
identitet og for din indsats som integrationsmedarbejder?

AFSNIT B:

CITATER TIL DISKUSSION

23 “Altså halvt fransk og halvt libaneser? Overhovedet ikke! Identitet kan ikke deles op, hverken i 
halvdele, tredjedele eller adskilte zoner. Jeg har ikke flere identiteter, jeg har en eneste, og den er 
sammensat af alle de elementer, som har formet den som følge af en helt speciel ‘dosering’, og som 
aldrig er den samme fra person til person.
Somme tider, når jeg er færdig med at forklare med tusind detaljer, af hvilke præcise grunde jeg 
fuldt ud påberåber mig helheden af alle mine tilhørsforhold, kommer en eller anden person hen 
til mig, lægger hånden på min skulder og hvisker i mit øre: ‘Det var rigtigt af Dem at udtale Dem, 
som De gjorde. Men inderst inde i Dem selv, hvad føler De egentlig?’ Længe smilede jeg af sådanne 
påtrængende spørgsmål. Men i dag smiler jeg ikke længere af dem. For mig afslører de nemlig et 
meget udbredt menneskesyn, som for mig at se er farligt. Når man spørger mig, hvad jeg er ‘inderst 
inde i mig selv’, går man ud fra, at der ‘i dybet’ af enhver findes et eneste gyldigt tilhørsforhold, en 
slags ‘inderste sandhed’, en slags ‘kærne’, som bestemmes en gang for alle, når man bliver født, og 
som aldrig forandrer sig. Det er som om hele resten af personen ikke skulle betyde noget som helst; 
hans udvikling som frit menneske, hans overbevisninger, hans prioriteringer, hans egen finfølelse, 
det han føler sig i slægt med, alt det som udgør hans liv. Og når man i dag så ofte opfordrer sine 
medmennesker til at ‘hævde deres identitet’, er det, der menes, at de skal dykke ned inderst inde i 
dem selv for at hente dette påståede fundamentale tilhørsforhold frem, som ofte skal findes i religion, 
fædreland, race eller etnisk afstamning, for at vifte det i ansigtet på de andre. Enhver, som gør krav 
på en mere kompleks identitet, bliver sat udenfor.”
Amin Maalouf. Identitet som dreber. Oslo: Pax Forlag. 1999, ss.7-8.
(Her oversat af DB fra fransk original. 1998)

24 “Hvad jeg gør krav på, er denne evne (som vi alle har) til ikke at være i overensstemmelse med 
mig selv, ikke til at være en homogen blok, hvis personlighed ville være givet én gang for alle. Det, 
jeg gør krav på, er den mulighed at blive gennemløbet af forskellige strømninger og at være fri for 
identitetsfanatisme samt fri for gentagelsen, som er de mest indlysende dødssymptomer.” 
François Laplantine. Transatlantique. Paris: Payot. 1994, ss. 48-49.
(Oversat af DB fra fransk original)
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25 “Man er kun et selv blandt andre selv’er. Man kan ikke beskrive et selv, uden at man refererer til 
dem, som omgiver det. (…) Jeg angiver, hvem jeg er, ved at angive hvor jeg taler fra i min slægt, i det 
sociale rum, i min placering med hensyn til social status og sociale funktioner, i mine nære relationer 
til dem, jeg elsker, samt ikke mindst i det moralske og åndelige rum, mine mest afgørende relationer 
indskriver sig i.”
Charles Taylor. Sources of the Self. The making of the modern identity. 
Cambridge: Cambridge University Press. 1989, p. 35.
(Oversat af DB fra engelsk original)

26 “Når nogle mennesker opfatter én bestemt personlig eller social (herunder kollektiv) identitet som 
altafgørende for deres samlede identitet, kan det hænge sammen med, hvad man kunne kalde 
en fundamentalistisk mentalitet, der i visse tilfælde kan relateres til en skrøbelig jeg-identitet og 
mangelfuld udvikling af nogle af de psykologiske strukturer og ressources, som er forudsætninger for 
kompetent ageren i komplekse samfund.”
Carsten René Jørgensen. Identitet. Psykologiske og kulturanalytiske perspektiver.
København: Hans Reitzels Forlag. 2008, s. 52.

27 “… indre objekter er (…) hverken mennesker eller aspekter af andre. De konstrueres derimod på 
grundlag af den strukturerede oplevelse af selvet i samspil med andre. Det, der er ‘indeni’ eller 
repræsenteres, er derfor interaktive erfaringer.”
Daniel Stern. Spædbarnets interpersonelle univers. 
København: Hans Reitzels Forlag. 2000, s. 16.

28 “Det vigtige for den enkelte i det multikulturelle samfund er at kunne skabe og håndtere en sådan 
samlet opfattelse eller ‘arbejdsmodel’ af sig selv – ud fra valg af livsstil, mode, sprog, præferences, 
holdninger mv. tilpasset den arena, man befindes sig i. Som det også kan udtrykkes: den enkelte skal 
kunne vælge både den rette sociale præsentation af sig selv og den rette subjektivitet i de forskellige 
situationer.”
Per Schultz Jørgensen. “Den konstruerede identitet.” in Psykologiske grundtemaer, 
redigeret af Ole Løw and Erik Svejgaard. Aarhus: KvaN. 2002, s. 241.

29 “Kulturelt er jeg både fransk og dansk og samtidig hverken det ene eller det andet. På en måde er det 
netop ved at sige, at jeg ikke er dansk (eller fransk), at jeg viser, hvor dansk (eller fransk) jeg her. Det 
marginale menneske kan siges at have et ben i hver kultur samtidig, og ikke at have et ben nogen 
steder. Det marginale menneske kan også være bedre placeret til at kunne fange det særlige ved de 
kulturer, han eller hun på én gang føler sig medlem af og udstødt fra.”
Dominique Bouchet, ”Kulturens Paradoks”, Paradoks 1/91. Aarhus 1991, s. 8.
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