Øvelse
Betydningen af egen kulturelle baggrund
Ligesom forforståelse betyder noget for kommunikationen, så spiller den professionelles
selvforståelse også ind på, hvordan kommunikation kan forløbe. Måden vi opfatter os selv på
påvirker den måde, vi opfatter andre på, i det vi har en tendens til at sammenligne andre med,
hvad vi forstår ved vores egne fortræffeligheder. Det sker fx når nogle vurderer andre
kvindeopfattelser ud fra egen forestilling om, hvad kvindefrigørelse og ligestilling indebærer?
Det er derfor vigtigt at overveje spørgsmål som: Hvordan opfatter den professionelle sig selv som
fagperson? Hvilken betydning har ens erfaringer og kulturelle baggrund for ens verdensopfattelse
og værdier? Hvad betyder den professionelles position som fagperson? Hvad betyder det, at den
professionelle har en baggrund i majoritetsgruppen eller i en minoritetsgruppe i samfundet? På
hvilke punkter bliver man lettest provokeret, når andre mennesker har andre verdensopfattelser
og værdier?
Formål: At opdage hvordan ens egen kulturel baggrund er sammensat af forskellige elementer.
Overvej og skriv stikord 

Fremgangsmåde:
1) Hver person udfylder skemaet: ”Skriv din kulturelle selvbiografi”.
2) Drøft jeres tanker med hinanden 2 og 2:
Hvad indgår i jeres selvopfattelser som fagpersoner?
Hvilken betydning har jeres erfaringer og kulturelle baggrund for jeres
verdensopfattelse og værdier?
Hvad betyder jeres baggrund i majoritetsgruppen eller i en minoritetsgruppe i
samfundet?
3) Drøft i fællesskab:
Hvad betyder jeres egen baggrund for jeres pædagogiske arbejde?
Hvad betyder jeres position som fagperson?
På hvilke punkter bliver I lettest provokeret, når andre mennesker har andre
verdensopfattelser og værdier?
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Skriv din kulturelle selvbiografi
1.

Hvilke forskellige aspekter indgår i din identitet? (Det kan fx være køn, etnicitet, religion, nationalitet, alder,
interesser, job – eller noget helt andet.)

2.

Hvordan vil du definere din identitet? Hvorfor vælger du at definere dig på denne måde?

3.

Har du haft oplevelser i dit liv, hvor din egen opfattelse af din identitet ikke var i overensstemmelse med andre
menneskers opfattelse af dig? Forklar…

3.

Hvilke oplevelser og erfaringer i dit liv har formet din identitet?

4.

Beskriv kort strukturen i din familie.

5.

Hvilke kulturelle fejringer eller traditioner særkender dine kulturelle praksisser? Hvilken betydning har de for
dig?

6.

Hvordan er du blevet oplært i forskellige værdier og kulturelle praksisser? Giv konkrete eksempler….

7.

Hvordan har dine livserfaringer påvirket dine relationer til og forståelse af personer med en kulturel baggrund,
som er anderledes end din?
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