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OS OG DEM?
Undfordringskort #2

Måske kender I det, at der er 
forskellige grupper og at man 
holder sig til dem, man har mest 
til fælles med. Det kan være, 
fordi det gør én tryg eller fordi 
det giver en følelse af en fælles 
identitet eller tilhørsforhold.

Det kan f.eks. være gruppering-
er i form af kliker i en klasse, 
opdelinger i piger og drenge, 
”nørder” og ”de seje”, fodbold-
drenge og dem der ikke spiller 
fodbold, unge og ældre, indvan-
drere og danskere osv.

Nogle gange kan opdelingen i 
”os” og ”dem” skabe problemer. 
Måske har grupperne ligefrem 
negative holdninger eller for-
domme over for hinanden – især 
hvis de aldrig lærer hinanden at 
kende. Måske er det bare svært 
at snakke med ”de andre”. 

I skal arbejde med jeres bud 
på en frivillig indsats, der kan 
hjælpe til at undgå, at der sker 
en negativ opdeling i os og dem.

I skal vælge nogle bestemte 
grupper, som I mener, er op-
delte. Her skal I udtænke nogle 
indsatser. 

Det kunne fx være:

• Sociale aktiviteter der 
mindsker opdelingen i ’os og 
dem’
• Debatarrangementer
• Kampagne
• Osv.

Tænk over, hvordan I får fat I 
målgruppen og får dem til at 
deltage. Husk at indsatsen skal 
være baseret på frivilligt arbejde 
og ikke på lønnede medarbejde-
res arbejdskraft! 

Det skal også være realistisk og 
muligt at gennemføre – fx af jer 
selv eller andre frivillige. 

Måske har I også selv erfaringer 
med opdeling i ’os og dem’, 
som I også kan lade jer inspirere 
af?



”Når jeg holder fødselsdag herhjemme og inviterer mine 
venner, så går de altid hver til sit efter maden. Så står dan-
skerne og indvandrerne i hver deres gruppe og ryger deres 
smøger og taler kun med deres egne. Det er mærkeligt, og 
vi har talt meget om hvorfor, mig og araberne. Vi har bare 
nemmere ved at relatere til hinanden.”

Uddrag fra artiklen ’Du 
tager på bar, og jeg tager på 
vandpibecafé’ i Dagbladet 
Information. Citat af Yasmin 
Mahmoud, 22 år. 

Eksempler og udtalelser om ’os og dem’

Beskrivelse fra en klub i Hillerød:

Pigerne i klubben siger, at de helst kun vil være ”dem selv” i deres klub. 
Når de er sammen med ”danskerne” føler de, at de bliver holdt udenfor 
og de føler sig ikke velkomne i deres selskab. 

Pigerne fra klubben og danskerne blander sig ikke, men er altid opdelt i 
to grupper. Når pigerne fra klubben er i skolen og der fx er gruppearbe-
jde, kan de ikke forestille sig, at være sammen med danskerne. Pigerne 
er bange for, at der ikke vil blive lyttet til deres meninger og det de siger. 
De føler, at danskerne er klogere end dem. Pigerne er mere trygge med 
deres egne, så de er glade for, at de har en klub og holder sig mest for 
sig selv. 



HVILKE FRIVILLIGE 
TILTAG KUNNE VÆRE 
MED TIL AT HJÆLPE?

Udviklet af Vallensbæk Kommune i samarbejde med Center for frivilligt socialt arbejde

Med støtte fra

Uddrag fra undervisningsmaterialet: ’Retorikken omkring os og dem’ fra 
fællesfremtid.com

Når vi skaber en fælles identitet spejler vi os ofte i ’de andre’. Vi sætter ’vi’ 
eller ’os’ i forhold til ’dem’ eller ’de andre’. På den måde bruger vi ’de andre’ 
til dels at forklare, hvem ’vi’ er, dels til at forklare hvem ’vi’ ikke er.
At skelne mellem ’os’ og ’dem’ er ikke nyt. Der findes mange historiske ek-
sempler på denne skelnen, og vi præsenteres dagligt for eksempler på en sådan 
skelnen i medierne og i den politiske debat.

Debatten om indvandrere i Danmark, også kaldet ’indvandrerdebatten’, er et 
af de områder, hvor man hyppigt ser en skelnen mellem ’os’ og ’dem’. I debat-
ten betyder ’vi’ eller ’os’ som regel danskerne, hvilket vil sige alle de etniske 
danskere, der bor i Danmark og har kristendom som religion. Mens ’de’ eller 
’dem’ som regel betyder indvandrere, flygtninge og efterkommere, der kommer 
fra Mellemøsten, Asien og Afrika og har islam som religion.

Uddrag fra artiklen ’Klassekampen i Rungsted’ i Dagbladet Information

»Skolen er meget opdelt mellem folk fra Rungsted, Nivå og Kokkedal. Men 
det har ikke noget at gøre med, hvor man kommer fra. Det har mere at gøre 
med, hvordan man er og med ens opdragelse,« siger Jacob Vedel Dyrkjær og 
uddyber:

»De fleste fra Rungsted er sådan klassiske rigmandssønner, og så er der nogen 
fra Nivå, som er lidt mere afslappede. Og så er der nogle af dem fra Kokkedal, 
som jeg ikke har lyst til at hænge ud med. De snakker på en måde til hinanden 
som jeg ikke synes, er rar,« siger Jacob Vedel Dyrkjær, der selv er fra udkanten 
af Hørsholm. 


