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Øl, fodbold og anden verdenskrig. Danskernes fordomme om Tyskland er
stadig meget forudsigelige, men ny forskning viser, at der er begyndt at
komme nuancer i synet på vore naboer.
Selv stærkt indgroede fordomme kan der rykkes ved. Det viser et studie, hvor
Syddansk Universitet (SDU) og Christian-Albrechts-Universität zu Kiel er gået
sammen for at få belyst de dansk-tyske fordomme.
Forskerne fra de to universiteter har lavet et rundspørge på internettet, der
undersøger, hvordan danskere og tyskere ser hinanden. Der er indkommet
over 1000 besvarelser, og selvom der er mange gamle fordomme at finde i
svarene, så ser Hallsteinsdóttir, som er lektor på Institut for Sprog og
Kommunikation på SDU, også nye tendenser i svarene:

Pølse eller Wurst? Billede brugt
med tilladelse fra SMiK
Stereotypenprojekt

”På baggrund af forskningen kan jeg pege på tendenser i de dansk-tyske
stereotyper, og de viser, at billedet er blevet mere differentieret og mere
positivt,” siger hun ifølge Weekendavisen. Hun uddyber, at det ikke
nødvendigvis er et problem, at associationen fra Tyskland til Anden
Verdenskrig er så stærk:
”Måske er referencerne til Anden Verdenskrig og nazismen i virkeligheden ikke
stereotyper. Jeg tror, at det er fakta, som danskerne har med sig fra
historieundervisning og fra medierne”.
Når tyskerne bliver spurgt om, hvad de forbinder med Danmark, så er svarene
overvejende positive, og der bliver ofte svaret ”Design, LEGO og København”.
Når det handler om personlighedstræk, så mener tyskerne overvejende, at en
dansker er afslappet og pålidelig. Danskerne beskriver en tysker som grundig
og formel.
Konklusionerne på forskningsprojektet, som har kørt siden marts 2013 vil blive
præsenteret på en konference, der i maj måned afholdes i København.
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