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Erla Hallsteinsdottir (t.v.) fra Syddansk Universitet og Jörg Kilian fra universitetet i Kiel leder det
store projekt, der blev præsenteret i Kiel torsdag. (Foto: Jens Nygaard)

- Annonce / Anzeige - Danskere og tyskere i parløb
Nationalitet

Nyt dansk-tysk projekt om stereotyper fremlægger sine første
resultater - der skal udbygges langt mere.
Jens Nygaard ( jn@fla.de)
fre, 09. aug 2013, 09:22

KIEL. I gamle dage var det første, mange danskere tænkte på,
når de blev spurgt om deres syn på tyskere, Hitler og Anden
Verdenskrig. Tyskere vidste som regel ikke ret meget om
danskerne, og deres syn var heller ikke ubetinget positivt.

Det har ændret sig, viser et nyt dansk-tysk projekt, som med
støtte fra EUs Interreg-program ser nærmere på dansk-tyske
stereotyper. Det er universitetet i Kiel og Syddansk Universitet i
Odense, der arbejder sammen om projektet.

- Billedet er meget mere differentieret nu, end det var for
bare nogle år siden, siger Jörg Kilian fra universitet i Kiel.

Han leder projektet på den tyske side.
- Og selv om der kun er tale om foreløbige resultater, kan vi

allerede nu tydeligt se, at billedet af naboen er blevet mere
positivt, tilføjer han.

Tyskerne ved mere
De adspurgte er blevet bedt om med nogle få ord at
karakterisere naboerne på den anden side af grænsen, og
mange tyskere brugte ord som afslappede, lykkelige og uden
ret meget hierarki om danskerne.

Omvendt betegnede danskerne tyskere som retlinede, flittige
og som nogle, man kan stole på.

- I gamle dage vidste mange tyskere kun meget lidt, når
man spurgte dem om Danmark. De kunne nævne Lego og
Tuborg - men ofte ikke ret meget andet. I dag kan vi se, at
tyskernes viden om Danmark er blevet større. Blandt andet
hæfter mange tyskere sig ved, at danskerne i høj grad er
skeptiske over for EU, siger Erla Hallsteinsdottir fra Syddansk
Universitet.

Hun leder den danske side af projektet.

Undersøgelse på nettet
Projektet er planlagt til at vare i tre år, og det næste skridt er
en langt større spørgeskema-undersøgelse, der netop er blevet
sat i gang. Det drejer sig om meget få spørgsmål, som
lederne af projektet håber, at så mange som muligt vil svare
på. Tyskerne kan give deres syn på Danmark og danskerne
videre på bit.ly/stereotypenprojekt. Siden, hvor danskerne bliver
spurgt om deres syn på Tyskland og tyskerne, skulle ligge på
bit.ly/stereotypeprojekt.

Undersøgelsen på nettet med spørgeskemaer løber til
begyndelsen af oktober, og omkring årsskiftet regner man i
projektet med at kunne fortælle om yderligere resultater.
Derefter vil projektet begive sig videre til andre områder inden
for det samme tema.
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