
Kunsten at knække kulturelle koder

På netværksdagene for projekt ”Vidensformidling og udvikling af indsatsen omkring socialt udsatte grøn-
lændere” i september 2007 gennemførte deltagerne kulturspillet DaJa DaJa. Målet med spillet var at få
større indblik i, hvad der sker i et kulturmøde.
v. Tina Hjulmann Meldgaard

For mange vil denne episode være helt uforståelig. Man undrer sig over det barnlige sprog, over meningen
med de mærkelige gestikulationer og de farvede kort. Man forstår ikke, hvad der sker.

I arbejdet med udsatte grønlændere i Danmark erfarer medarbejderne ofte, at grønlændernes anderledes
kulturelle baggrund kan være årsag til misforståelser, frustrationer, forvirring og afmagt, når grønlænderne
møder det danske system. For mange medarbejdere er det derfor betydningsfuldt at forstå kulturmødet for
at kunne arbejde med at forbedre de udsatte grønlænderes situation i Danmark: Hvad er det, der sker, når
de kommer til Danmark? Hvad tænker de, og hvorfor handler de, som de gør?

På netværksdagene blev vi opdelt i to grupper – alfa og beta – og blev på en halv time indoktrineret i to
dertilhørende kulturer. To kulturer, der i udtryk varierede meget, og som havde vidt forskellige værdier,
regler, normer, handlingsmønstre, sprog og moral. I beta-kulturen var det barnlige sprog, de farvede kort
og mærkelige gestikulationer centrale for vores hovedformål – at akkumulere så mange værdifulde kort
som muligt. Det karakteriserende for alfa-kulturen var helt anderledes, fandt vi ud af.

Det var svært for os at beskrive, hvad der karakteriserede alfa-kulturen. Hver gang nogen fra vores beta-
kultur gik på besøg hos alfa’erne, fik vi nye oplysninger. Det blev mere og mere forvirrende. Men langsomt
så vi et mønster i oplysningerne og fik indblik i deres kultur.

”Ba he ra he ra he” sagde Helle til mig. Samtidig viftede hun med et gult kort foran sig.
Jeg kiggede på mine egne kort, og tænkte mig om. Jeg rakte armene ud til siden med
bøjede albuer, så mine hænder vendte ned mod gulvet. Jeg fandt et blåt kort frem, gav
det til Helle og fik hendes gule. Glade skyndte vi os videre. ”Gy ta mi ta” sagde jeg til
Tommy og viftede med et hvidt kort til ham. Han kiggede på sine egne kort, og krydsede
sine arme foran brystet. Skuffet satte jeg mit hvide kort tilbage til mine øvrige. Og
skyndte mig videre.

Nu skulle vi besøge hinanden og indsamle viden om ’de andre’. Tre fra vores beta-
kultur gik på besøg hos alfa’erne i fem minutter. Da de kom tilbage, skulle de forklare,
hvad der skete inde hos den anden kultur. ”De har ligesom nogle grupper, som man
bliver hevet ind i”, var der en, der sagde. ”De har slik og en leder, der passer på slikket”,
sagde en anden. ”De vil hele tiden røre ved mig, og så spørger de mig, om jeg har
nogle fætre, og om hvordan min far har det – jeg ved ikke hvorfor, det sagde de ikke”,
sagde den tredje observant.



Kulturelle koder kan være svære at knække. Det kræver lang tid at lære andre gruppers sprog, regler og
værdier – deres kultur. Man må øve sig, lytte, observere og bruge sine øvrige sanser for at lære at mestre
en kultur, for at gøre sig selv forståelig og for at forstå den.

Hvordan opleves de danske kultur-koder?

For mange af deltagerne på netværksdagene var det ikke svært at overføre deres egne erfaringer med
kulturmødet fra kulturspillet til deres daglige arbejde med udsatte grønlændere.

”Når jeg kom ind til de andre, alfa’erne, var det jo anderledes end den beta-kultur, som jeg kom fra, som
var min velkendte kultur. Det er jo altid grænseoverskridende at være et nyt sted og ikke vide, hvad der
skal ske. Det er ligesom, når vores brugere kommer hos os, og vi har et hav af aktiviteter, som vi forsøger
at engagere dem i, men som de ikke kender i forvejen. Det må jo også være mere meget skræmmende,
det er da klart.”

De personlige erfaringer fra kulturspillet var udgangspunkt for mange overvejelser omkring de udsatte
grønlænderes opfattelser af mødet med Danmark og med et system, der for dem kan være uforståeligt og
frustrerende. Kulturspillet skabte større forståelse for grønlændernes forvirring og følelse af afmagt overfor
de krav og forventninger, som de bliver mødt med i Danmark.

”Jeg har fået mere empati for vores brugere, jeg kan bedre sætte mig i deres sted. Der er i princippet ikke
nogen forskel på, om vi i dag ikke forstod, hvad et rødt kort betød, end når en grønlandsk bruger får en
rudekuvert med posten og ikke aner, hvad han eller hun skal gøre med det! De bliver mødt med et system,
som de ikke forstår – det gjorde vi også i dag.”

”Jeg oplevede en blokering i dag. En blokering overfor det ukendte – at jeg ikke vidste, hvad der skulle ske.
I dag blev det krævet af os, at vi skulle være med i et kulturspil og påtage os bestemte roller, der krævede
bestemte handlinger, sprog og rekvisitter. Det er nemt at relatere til vores brugere. Det må være svært for
dem, når de bliver visiteret til et tilbud, som de ikke kender noget til. Den modstand, som jeg følte i dag, kan
brugerne også føle. Det er en udfordring – at agere en ordre, at møde noget ukendt, at skulle præstere, at
være usikker i en ny situation.”

Kulturen i de personlige relationer

Samtidig medførte kulturspillet også refleksion over medarbejdernes egen holdning til og rolle overfor de
udsatte grønlændere. Som medarbejder har man selv indlejrede kulturelle forståelser, som også har betyd-
ning for mødet med grønlænderne. Samtidig må tanken om det kulturelle møde ikke overskygge mødet
mellem individer.

”Der skal etableres en bæredygtig kontakt mellem brugere og medarbejdere. Og der spiller individernes
kulturelle baggrund selvfølgelig en rolle. Men det er vigtigt at fokusere på forholdet individerne imellem.
Vores opgave som medarbejdere er at ’oversætte’ den ukendte kultur, at gøre det ukendte kendt og sørge
for, at grønlænderne føler sig sikre og trygge. I den forbindelse er de personlige relationer i høj grad væ-
sentlige.”



Kulturspillet skabte desuden opmærksomhed omkring, hvordan man fortolker en anden kultur. Kulturmødet
er i høj grad formet af, hvordan man ser den anden kultur – ”Det er vigtigt at erkende, at vi alle har en idé
om, hvad indbegrebet af den anden kultur er. Både grønlænderne om den danske kultur, og danskerne om
den grønlandske.”

Disse fordomme eller forforståelser er man nødt til at være bevidste om i sit arbejde med individer med en
anden kulturel baggrund end ens egen. Gennem kommunikation og interaktion kan man langsomt ændre
sit syn på ’den anden’. Det blev dog pointeret, at det vigtigste i mødet med ’andre’ er en grundlæggende
respekt og nysgerrighed på at vide mere om personen og hans eller hendes baggrund.

”Reelt er vi jo alle ens”

Når man taler om kulturmøder, kommer forskelle ofte til at fylde meget. Men både som individ og gruppe
kan man have meget til fælles på tværs af kulturelle baggrunde. I dialogen omkring kulturspillet blev det
klart, at for at kunne hjælpe de udsatte grønlændere bedst muligt, er det vigtigt med et ’fælles fodslag’.

”Reelt er vi jo alle ens. Så hvorfor fokusere så meget på forskellene mellem os? Vores brugere har jo i
bund og grund samme ønsker og værdier som os – at have et godt familieliv, at have et arbejde og sådan.
Måske har jeg endda interessen for engelsk rockmusik fra 1960’erne til fælles med en bestemt bruger.
Hvorfor kigger vi ikke mere på lighederne? Både mellem kulturerne og mellem individerne. Det kan skabe
bedre relationer og hermed bedre kommunikation, forståelse og i sidste ende bedre forhold for vores bru-
gere.”

Beta- og alfa-kulturen var vidt forskellige. Men i mødet mellem dem opstod tanker, refleksioner og idéer,
som kan bruges i arbejdet med udsatte grønlændere. Deltagerne blev klogere på sig selv og på ’dem’.
Desuden blev det åbenlyst, at vi havde ting til fælles: Vi var alle nysgerrige, vi kunne lide at lege – og vi
ville alle have fingre i slikket!


