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Indledning 

Børn vokser i dag op i et senmoderne samfund, som er præget af globaliseringen, og nogle 

konsekvenser af denne er ifølge den engelske sociolog Anthony Giddens uafhængighed af tid og 

rum pga. teknogiens fremvækst (Gregersen Valentin: 2009) - f.eks. gør Skype og Facebook det 

muligt at skabe og vedligeholde kontakter verden over. Denne fremvækst fordrer blandt andet, at 

individet er i stand til at navigere i komplekse informationer og dermed en øget refleksivitet 

(Gregersen Valentin: 2009). Den danske folkeskole skal derfor give elever kompetencer til at 

navigere i dette komplekse senmoderne samfund. En af de kompetencer, som kan gøre det muligt 

for elever at begå sig i den globale verden, er interkulturel kompetence.  

Interkulturel kompetence gør elever i stand til at kommunikere med folk fra andre kulturer og 

kommunikere mellem kulturer (Fenner: 2012, 377). En person med interkulturel kompetence kan 

formidle mellem kulturer f.eks. hvis der opstår misforståelser (Byram: 1997, 59). Helt central for 

denne kompetence er evnen til at kunne reflektere og forholde sig kritisk (Byram: 1997, 113), 

hvilket ifølge Giddens er essentielt for at kunne navigere i det senmoderne samfund (Gregersen 

Valentin: 2009). Det danske samfund er i dag sammensat af forskellige kulturer, hvorfor denne 

kompetence kan være nødvendig til dagligt f.eks. i skolen, i hjemmet, på arbejdspladsen, på 

internettet og ikke mindst i internationale møder på tværs af landegrænser (Risager: 2000). I min 

opgave er det mødet mellem to kulturer på tværs af landegrænser, der vil blive undersøgt. Jeg er 

interesseret i at undersøge, hvorvidt et sådan kulturmøde kan kvalificere elever til at udvikle 

interkulturel kompetence, og hvilken betydning det har for elevers dannelse. Ifølge folkeskolens 

formålsparagraf skal skolen i samarbejde med forældre give elever kundskaber og færdigheder, som 

fremmer elevers alsidige udvikling ved blandt andet at gøre elever fortrolig med deres egen kultur 

og yderligere give forståelse for andre lande og kulturer (Folkeskolens formålsparagraf §1, Stk. 1). 

Et aspekt af interkulturel kompetence er, at indsigt i anden kultur fremmer forståelse for sin egen 

kultur (Byram: 1997, 112). Denne problematik er relevant i forhold til engelskfaget, da 

engelskundervisningen ifølge formålet for faget engelsk skal forberede elever til et liv i et globalt 

samfund (Fælles Mål 2009: Formålet for engelsk stk. 2). Der står yderligere, at undervisningen skal 

anvende forskellige arbejdsmetoder, hvoraf en af disse er internationale kontakter, som til sammen 

skal ”skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst” og være med til at fremme elevers 

alsidige udvikling (Fælles Mål 2009: Formålet for engelsk stk. 2). Lovmæssigt er der derfor krav 

om, at elever får mulighed for at møde folk fra fremmede lande og kulturer. Det engelske sprog 

bliver brugt verden over som et kommunikationsmiddel mellem mennesker, der ikke taler det 
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samme sprog, også kaldet lingua franca (Young and Sachdev: 2011, 82). De danske elever i min 

opgave får mulighed for at anvende engelsk i praksis, som lingua franca og kan derigennem få en 

begyndende forståelse for det engelske sprogs globale rolle, hvilket yderligere er et krav ifølge 

fælles mål (Fælles Mål 2009: Formålet for engelsk stk. 1).   

Problemformulering 

Hvordan kan et kulturmøde kvalificere elever til at udvikle interkulturel kompetence, og hvilken 

betydning har interkulturel kompetence for elevers dannelse?  

Læsevejledning 

I denne opgave vil jeg først beskrive den teori, som jeg vil anvende til at analysere min empiri, 

hvilket hovedsageligt tager udgangspunkt i Michael Byram og Wolfgang Klafkis teorier. Jeg vil 

dernæst præsentere og kritisere min empiri. Efterfølgende vil min teori og empiri blive analyseret 

og hvorefter jeg vil diskutere Byrams teori i praksis og yderligere gyldigheden og pålideligheden af 

min analyse.  Dernæst vil jeg svare på min problemformulering ved at konkludere på resultatet af 

min analyse og diskussion. Slutteligt vil jeg perspektivere mine fund og foreslå et handleperspektiv 

for udvikling af interkulturel kompetence. 
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Teori 

Byram 
I denne opgave analyserer jeg min empiri primært ud fra Michael Byrams teori om interkulturel 

kompetence (taget fra hans overordnede teori om interkulturel kommunikativ kompetence), og de 

fem delkompetencer som interkulturel kompetence ifølge Byram består af. Jeg har valgt Byrams 

teori, da Byram er engelsk forsker i kulturpædagogik og har skabt og defineret begrebet 

interkulturel kompetence (Gregersen: 2009, 57). I min opgave undersøger jeg, hvorvidt et 

kulturmøde kan kvalificere elever til at udvikle interkulturel kompetence, og finder derved Byrams 

teori om interkulturel kompetence brugbar. Jeg vil kort gengive teoriens hovedpunkter og min 

forståelse af Byrams begreber.  

Michael Byram skaber det nye mål for engelsk som fremmedsprog i 1997, at elever skal blive 

intercultural speakers, interkulturelle sprogbrugere, i stedet for native speakers, indfødte 

sprogbrugere. Ifølge Byram skal en interkulturel sprogbruger have interkulturel kommunikativ 

kompetence, herunder interkulturel kompetence (Gregersen: 2007, 66). Jeg vil i det næste afsnit 

definere følgende begreber: interkulturel, interkulturel kommunikativ kompetence, interkulturel 

sprogbruger og interkulturel kompetence og dets fem delkompetencer.  

Interkulturel: betyder interaktion mellem folk fra forskellige kulturer (Portera: 2010, 20), og dette 

må ikke forveksles med multikulturel, som blot indikerer, at mennesker fra forskellige kulturer 

lever fredfyldt side om side (Portera: 2010, 20). 

    

Interkulturelle sprogbruger (intercultural speaker): er en person der besidder interkulturel 

kommunikativ kompetence, og derved har viden om sin egen kultur og andre kulturer. Den 

interkulturelle sprogbruger kan trække på eksisterende viden, færdigheder og kompetencer i mødet 

med nye mennesker fra andre lande og kulturer, som han/hun ikke er blevet forberedt til direkte 

(Gregersen:2009, 59).  

Interkulturel kommunikativ kompetence: er et samlet begreb for den interkulturelle 

sprogbrugers færdigheder, viden og kundskaber inden for lingvistisk kompetence, sociolingvistisk 

kompetence, diskurs kompetence og interkulturel kompetence (Gregersen: 2009, 58).  
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Interkulturel kompetence: er evnen til at kunne interagere effektivt med mennesker fra andre 

kulturer end ens egen (Guilherme: 2000, 297). Interkulturel kompetence indeholder fem 

delkompetencer, hvilket Byram kalder de fem savoirs
1
. 

De fem savoirs   

1. Viden/savoirs: individet har viden om sin egen kultur såvel som den fremmede kultur. 

Denne viden bygger på en relationel viden mellem sin egen kultur og den fremmede kultur 

både fra tidligere og på nuværende tidspunkt på forskellige planer; historisk, geografisk, 

samfundsmæssigt og social praksisplan (Byram, 1997, 51, 59-61).  

 

2. Holdninger/savoir être: individet er åben over for den fremmede kultur ved at være 

nysgerrig. En person som har denne delkompetence er bevidst om, at forståelse af et individ 

fra en anden kultur kræver, at han/hun undersøger denne persons perspektiver og 

herigennem er parat til at forkaste fordomme eller udvikle sin forståelse. Denne kompetence 

kræver derfor parathed og åbenhed både, hvad angår forståelse af sin egen kultur og den 

fremmede kultur (Byram: 1997, 50, 57-58). 

 

3. Færdigheder (evne til at fortolke)/savoir comprendre: denne kompetence er individets evne 

til at fortolke en begivenhed eller et skriftligt dokument fra en fremmed kultur og relatere 

den til sin egen kultur, og derved fortolke og forklare de misforståelser som kan opstå, når to 

kulturer mødes (Byram:1997, 52, 61).  

 

4. Færdigheder (evne til at tilegne sig viden i praksis)/savoir apprendre et faire: individet kan 

tilegne sig viden i praksis ved f.eks. at identificere forskelle og ligheder mellem sin egen 

kultur og den fremmede kulturs måde at interagere på verbalt og non-verbalt. En person som 

besidder denne kompetence vil kunne mediere mellem sin egen kultur og den fremmede 

kultur i tilfælde af misforståelser ved at anvende sin viden, sine holdninger og sine 

færdigheder (Byram:1997, 52-53, 61-63).   

 

5. Kritisk kulturel bevidsthed/politisk dannelse/savoir s’engager: den sidste delkompetence 

fordrer, at individet forholder sig kritisk til begivenheder i sin egen kultur og i den 

                                                 
1
 Byram har udarbejdet de fem delkompetencer i samarbejde med den franske sprogforsker Geneviève Zarate, hvorfor 

delkompetencerne også har franske betegnelser (Gregersen: 2009, 58).  
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fremmede kultur og tillige til skriftlige dokumenter. Individet anvender sin viden, sine 

holdninger og sine færdigheder til at identificere, fortolke og vurdere f.eks. en begivenhed. 

Individet forholder sig kritisk til sit eget standpunkt, og ligeledes til det standpunkt som 

præsenteres i begivenheden. Individet anvender yderligere sin viden, sine færdigheder og 

sine holdninger til at mediere og interagere med og mellem sin egen kultur og den fremmede 

kultur (Byram:1997, 53-54, 63-64). 

Mit primære fokus i denne opgave er elevers interkulturelle kompetence og derved kun en del af 

interkulturel kommunikativ kompetence.  

Cathrine Matsuo, som er britisk lektor på det humanistiske fakultet på Fukuoka University i Japan 

(Matsuo: 2012, 1 og 29), er en af de få, som rent faktisk kritiserer Byram (Matsuo: 2012, 17 og 24). 

Matsuo kritiserer interkulturel kommunikativ kompetence for at være teoretisk svagt baseret, idet 

Byram opremser de forskellige kompetencer; lingvistisk-, sociolingvistisk-, diskurs- og interkulturel 

kompetence, men han identificerer ikke relationen i mellem disse. Byram beskriver dermed ikke, 

hvorledes kompetencerne er indbyrdes afhængige, og hvordan disse skal kombineres og udvikles 

(Matsuo: 2012, 16). Matsuo problematiserer især, at Byram ikke giver nogen form for vejledning 

for, hvorledes interkulturel kompetence, som er ikke-sproglige, skal integreres med 

sprogkompetencerne (Matsuo: 2012, 26).  Ifølge Matsuo har denne form for opremsende model 

begrænset anvendelighed for lærere i praksis (Matsuo: 2012, 16). Matsuo kritiserer yderligere 

Byrams definition af interkulturel kompetence, da hun hævder, at denne er dårligt defineret (Matsuo: 

2012, 26).  

Byram introducerer i sit senere forfatterskab i bogen ‘From Foreign Language Education to 

Education for Intercultural Citizenship’ fra 2008 begrebet intercultural citizenship, interkulturelt 

medborgerskab, som både bliver et mål for fremmedundervisning, og er en uddybning af den femte 

delkompetence kritisk kulturel bevidsthed/politisk dannelse/savoir s’engager (Byram: 2008, 162-

163). Den næste paragraf vil kort uddybe begrebet interkulturelt medborgerskab.  

Intercultural Citizenship  

Interkulturelt medborgerskab handler om, at elever skal lære, hvordan de kan og burde engagere sig 

og handle i den internationale globaliseret verden, som de er en del af. Helt specifikt kan engelsk 

som fremmedsprog være nyttig som lingua franca i interkulturel kommunikation (Byram: 2008, 

229). Engelskundervisningen skal ikke blot give eleverne den sproglige kompetence til at engagere 
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sig med folk fra andre lande og kulturer, men yderligere give dem en kritisk kulturel bevidsthed. 

Elever skal erfare interkulturelle medborgerskabs begivenheder, hvilket ifølge Byram karakteriseres 

ved, at individer fra forskellige sociale grupper og kulturer mødes gennem en social og politisk 

aktivitet (Byram: 2008, 186-187).  

Jeg vil i min analyse anvende Wolfgang Klafkis syn på dannelse, idet hans pædagogiske tænkning 

har haft og stadig har stor indflydelse på den danske opfattelse af dannelse og undervisning (Klafki: 

1983, 7). Jeg vil benytte Klafkis teori om kategorial dannelse og politisk dannelse, da begge kan 

sammenlignes med Byrams teori. Ifølge Anne-Brit Fenner, der er lektor i engelsk fagdidaktik på 

Bergens universitet, er udvikling af interkulturel kompetence et uadskilleligt aspekt af dannelse 

(Fenner: 2012, 375). Jeg har valgt at anvende Klafki, som udgangspunkt for brug af begrebet 

dannelse i denne opgave. Sammenhængen mellem interkulturel kompetence og dannelse vil blive 

argumenteret for i analysen ud fra blandt andet Fenner og yderligere folkeskolens formålsparagraf 

og formålet for engelsk. 

Klafki 

Jeg vil i det følgende afsnit kort definere Klafkis teori om kategorial dannelse herunder det 

eksemplariske princip og den dobbeltsidige åbning. Dernæst vil jeg kort beskrive politisk dannelse.  

Kategorial dannelse: er et dannelsesideal, som søger at rumme to forskellige aspekter. Den 

materiale dannelse, der er samfundscentret, idet den fokuserer på kulturskabte produkter, som 

individet må beherske for at blive et dannet menneske (Schnack: 2001, 39, 42). Samt den formale 

dannelse, som ønsker at fremme den enkeltes færdigheder og kvaliteter (Klafki: 1983, 20). Den 

kategoriale dannelse tager dermed hensyn til det kulturskabte indhold og den personlige udvikling 

(Klafki:1983, 21). De fem delkompetencer i Byrams teori kan reflektere en form for kategorial 

dannelse, idet elever både skal have en specifik viden, savoirs (material dannelse), og yderligere 

skal de udvikle færdigheder, savoir comprendre og savoir apprendre (formal dannelse).  Kategorial 

dannelse opnås ved, at elever får mulighed for at skabe forståelse af verden ved at opbygge 

kategorier af den samfunds-og kulturskabte verden (Schnack: 2001, 43). For at udvikle interkulturel 

kompetence kræver det, at elever har en viden om såvel den fremmede kultur som sin egen kultur, 

og at de kan bruge denne til at fortolke en begivenhed.  Kategorierne skabes gennem det 

eksemplariske princip.  
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Det eksemplariske princip: er betegnelsen for den forbilledlige måde at udvælge 

undervisningsstof på (Klafki:2011, 17-18). Læreren skal anvende et begrænset antal udvalgte 

eksempler som undervisningsmateriale, der reflekterer en begribelig viden om verden. Disse 

eksempler skal gøre det muligt for elever at forstå andre lignende strukturer og virkeligheder i 

verden (Klafki: 2011, 176). Det eksemplariske princip kommer til udtryk i Byrams teori, idet han 

hævder, at det ikke er muligt at tilegne sig viden om alle kulturer og lande eleverne vil møde, 

hvorfor viden om den nationale kultur, hvor det fremmedsprog tales, kan fremstå som et eksempel 

for interaktion med folk fra andre lande og kulturer (Byram:1997, 20). Byram har derved en 

national tilgang. Karen Risager, som er lektor på Roskilde Universitet, har forsket inden for sprog 

og kultur og kritiserer denne nationale tilgang. Risager hævder, at denne kan fremme overfladiske 

nationale stereotyper ved f.eks. at sige noget er typisk ’engelsk’(Risager: 2000). Risager er fortaler 

for en transnational tilgang.  

Den fulde forståelse for indholdet sker, når elever får en aha-oplevelse, hvilket ifølge Klafki er den 

dobbeltsidige åbning. Den dobbelte åbning betyder, at indholdet er forståeligt for eleven, hvilket her 

forklares med, at indholdet åbner sig for eleven, og eleven åbner sig for indholdet (Klafki:1983, 61). 

Politisk dannelse: Klafki introducerer i sin nyere tænkning en politisk dannelse, som bygger på 

selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet (Schnack: 2001, 47). Det eksemplariske princip 

udvides under begrebet den eksemplariske undervisning og læring. Det grundlæggende i det 

eksemplariske princip er forstsat gældende, mht. at elever skal møde eksemplarisk indhold til at 

danne forståelse af verden. Klafki uddyber, hvilke færdigheder elever skal udvikle, og at al læring 

skal, om det er i skolen eller uden for skolen, hjælpe elever til at udvikle selvstændighed, en kritisk 

evne til at erkende, handle og dømme og dermed evnen til at lære mere på egen hånd (Klafki:2011, 

178). Elever udvikler disse færdigheder gennem eksemplarisk undervisning af forskellige globale 

temaer, hvilket Klafki kalder nøgleproblemer. Disse er blandt andre miljø, fred og krig, uligheder i 

samfundet, individets identitet, køn, rig og fattig og ny teknologi (Klafki: 2011, 187). Klafki 

supplerer yderligere sine nøgleproblemer med det æstetiske udtryk dvs. litteraturen, kunsten mm., 

da dannelse ikke kun skal fokusere på det problematiske (Oettingen:2010, 85). Der er derfor stadig 

tale om en kategorial dannelse, hvor indhold (nøgleproblemer og æstetiske udtryk) og færdigheder 

(selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet) vægtes (Oettingen:2010, 85), hvilket skabes 

gennem den eksemplariske undervisning og læring. Ifølge Klafki skal arbejdet med 

nøgleproblemerne gerne udvikle nøglekvalifikationer hos elever. Disse er beredvillighed og evne til 
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at være kritisk både over for sig selv og andre, beredvillighed og evne til argumentation ved at 

inddrage egne og andres overvejelser, empati ved at kunne se perspektiver fra modpartens side og 

beredvillighed og evne til at tænke i sammenhænge. (Graf: 2012, 59-60).  

Klafkis politiske dannelse er blandt andet blevet kritiseret af den tyske pædagogikprofessor 

Hermann Giesecke, som har udtalt sig meget inden for demokratisk og politisk dannelse (Graf: 

2012, 70). Giesecke kritiserer blandt andet Klafkis nøgleproblemer for at være moraliserende, da 

disse ifølge Giesecke er for flygtige og ustabile til at danne grundlag for skolens indhold (Graf: 

2012, 72), og han ser en fare for, at undervisningen bliver for moraliserende og opdragende, hvis 

nøgleproblemerne bliver gjort til en kanon. Ifølge Giesecke skal skolen fokusere på at oplyse om 

verden gennem undervisningen (Graf: 2012, 73). Klafki hævder, at hver generation må formulere, 

hvilke nøgleproblemer, som er relevante, og det derfor ikke er antallet af nøgleproblemer, som er 

det vigtige (Oettingen: 2010, 85). Klafki og Giesecke har herved forskellige tilgange til 

pædagogikken, hvor den ifølge Klafki skal skabe en bedre verden ved at skabe bedre mennesker, 

hvorimod den ifølge Giesecke blot skal lære eleverne deres kulturelle arv at kende (Graf: 2012, 76).  

Klafkis politiske dannelse kan sammenlignes med Byram femte delkompetence savoir s’engager, 

især med hensyn til den kritiske sans og yderligere Byrams interkulturelle medborgerskab, hvilket 

vil uddybes i analysen. Min empiri behandler yderligere nøgleproblemerne; fattigdom vs. rigdom og 

uligheder i samfundet, hvilket vil blive analyseret nedenfor.   

I det følgende afsnit vil jeg begrunde mit empiriske grundlag ved at argumentere for metodevalg og 

kritisere mine undersøgelsesresultater.  
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Empiri 

Præsentation af empiri 
I denne opgave undersøger jeg, hvordan et kulturmøde kan kvalificere elever til at udvikle 

interkulturel kompetence, og hvilken betydning interkulturel kompetence har for elevers dannelse. 

Begrebet interkulturel kompetence blev i teoriafsnittet defineret som en kompetence, der indeholder 

fem delkompetencer. Interkulturel kompetence er derfor ikke blot én kompetence, men sammensat 

af flere delkompetencer, som breder sig fra konkret faglig viden til evner og færdigheder 

(Gregersen: 2007, 108). At skulle vurdere elevers interkulturel kompetence er en omfattende proces, 

idet delkompetencerne er abstrakte og komplekse (Byram: 1997, 64).  Udvikling af interkulturel 

kompetence er en langsigtet proces (Byram:1997, 75), der i bedste fald ikke tager ende, da den kan 

videreudvikles gennem hele livet (Risager: 2000). Byram hævder, at interkulturel kompetence kan 

udvikles tre forskellige steder; 1) i klasseværelset – hvor lærerens støtte kan hjælpe med at udvikle 

færdigheder/savoir comprendre og savoir apprendre et faire og viden/savoirs, 2) i feltarbejde 

(struktureret oplevelse uden for klasseværelset) – hvor især holdninger/savoir être over for den 

fremmede kultur udvikles og 3) i selvstændig læring (uden for skolekontekst) – en form for livslang 

læring, som kan foregå samtidig med de to første samt senere i livet (Byram:1997, 64-70). Min 

empiri bygger på udviklingen af interkulturel kompetence i feltarbejdet og til dels også den 

selvstændige læring.  

I september 2012 kom en cambodjansk cirkusgruppe Phare Ponleu Selpak
2
 (PPS) på besøg over to 

dage på en landsbyskole, Firhøjskolen, for at vise en cirkusforestilling for hele skolen og yderligere 

at lave workshops med 6.-8. klasse. Dette møde mellem de unge cambodjanere og de danske elever 

kaldes i denne opgave for et kulturmøde, dvs. et møde mellem mennesker fra forskellige kulturer og 

forskellige lande.  Forestillingen og workshopperne kaldes for feltarbejde. De unge cambodjanske 

cirkusartister blev indkvarteret hos de danske elever, hvor de var en del af de danske familiers 

rutiner i to dage. Denne kontekst kalder jeg for den selvstændige læring. Selve kulturmødet var en 

del af det internationale kulturprojekt, Globalkids
3
 (Globalkids: 2012, Om Globalkids), som er 

                                                 
2
 PPS er en officiel cambodjansk NGO, der blev oprettet i 1986 i en flygtningelejr for at skabe livsglæde og bearbejde 

krigstraumer ved at bruge kunst som middel. PPS støtter børn og unge fra fattige og hårde livsvilkår ved at give dem 

undervisning og tilbyde fritidsaktiviteter, hvoraf cirkus er en af dem (Globalkids: u.å., Kunst og kultur giver nyt liv). 

3
 ””Global kids” er et internationalt kulturprojekt, der byder på kulturbesøg af børne- og ungdomskulturgrupper fra 

Afrika, Latinamerika og Asien og bidrager til børn og unges interkulturelle kompetencer.” (Globalkids ibid.). 



Cecilia Maria Guldagger   Bacheloropgave 2013 

Studienummer: 30290302  Institut for Skole og Læring

   

12 

 

arrangeret af SPOR media – en forening der laver dokumentarfilm og kulturformidling m.m. (SPOR 

media: 2012, Om SPOR media).  

Mit primære data er indsamlet gennem få interviews, og jeg har dermed benyttet en kvalitativ 

metode. Jeg har valgt denne metode, da interviews kan gøre det muligt at få indsigt i elevers tanker, 

refleksioner og viden:  

”Gennem samtaler lærer vi folk at kende, får noget at vide om deres oplevelser, følelser, holdninger 

og den verden, de lever i.” (Kvale: 2009, 15).  

Jeg foretog interviews før og efter feltarbejdet af tre elever, der blev udvalgt tilfældigt; Jannie fra 6. 

klasse, Ella fra 7. klasse og Cecilie fra 8. klasse
4
. Interviewene med de tre danske elever blev 

herved grundlag for min undersøgelse af, hvorvidt dette kulturmøde fordrede en udvikling af 

interkulturel kompetence. Interviewene blev lavet med udgangspunkt i min fortolkning af de fem 

savoirs dvs. de fem delkompetencer fra Byrams teori om interkulturel kompetence, og med 

inspiration fra et forslag Byram har lavet mht. elevers selvevaluering efter et interkulturelt møde 

kaldet ’A record of my Intercultural Experience’(Byram: 2000).  

Cecilie blev interviewet to gange samme dag, da hun deltog i workshops på den første dag, 

hvorimod Jannie og Ella blev interviewet over to dag, eftersom de først skulle deltage i 

workshopperne dagen efter. De tre elever blev alle interviewet kort efter workshopperne og havde 

derfor begrænset mulighed for at konstruere deres egne erfaringer og holdninger med andre, og 

svarene i interviewene antyder derved elevernes umiddelbare opfattelse. Det kan dog være, at 

eleverne ikke fik nok tid til at fordøje og bearbejde deres erfaringer. Mine interviews er opbygget 

semistruktureret ud fra Kvales ide om, at intervieweren og den interviewede tilsammen producerer 

viden (Kvale: 2009, 34). Jeg har som interviewer herved indflydelse på elevernes konstruering af 

viden, da interviewspørgsmålene er lavet med henblik på at undersøge elevernes interkulturelle 

kompetence, peger de elevernes refleksion i en specifik retning. I analysen har jeg bestræbt mig på 

at udvælge brudstykker, hvor min indflydelse er minimal. Min ontologiske tilgang er dog social 

konstruktivistisk, og jeg behandler derfor viden som et produkt, der skabes gennem sprog imellem 

personer og er relationel (Rønn: 2007, 58). Jeg læner mig herved op ad den amerikanske psykolog, 

Kenneth Gergen, der er fortaler for social konstruktivisme. Ifølge Gergen er kundskab ikke noget, 

                                                 
4
 Alle navne i denne opgave er anonymiseret af hensyn til interviewpersonerne. Yderligere har jeg samtykke fra de tre 

elevers forældre til at interviewe og filme eleverne i forbindelse med min bacheloropgave. 
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der findes i sig selv, men noget mennesker i fællesskab bliver ”enige om”, dvs. de konstruerer viden 

tilsammen (Imsen: 2008, 197-198).  

Mit empiriske grundlag bygger yderligere på et ustruktureret interview med Ellas mor, Rie (bilag1: 

interview forælder til Ella (IFTE)), da jeg stræbte efter et indblik i elevernes selvstændige læring. 

Rie har et subjektivt blik på oplevelsen og på sin egne børns læring, hvilket må tages i betragtning. 

Et enkelt citat uddrages af dette interview i analysen (bilag 1: IFTE: 0:37, s. 2, l. 10), da dette er 

sigende i forhold til værdien af besøget for netop Ellas familie. Endvidere blev to lærere, som deltog 

i kulturmødet valgt ud tilfældigt og interviewet samtidig; Lone, som er dansklærer for 7. klasse og 

Margit, afdelingsleder og lærer i 4. klasse. Begge lærere forberedte deres klasser på besøget (bilag 1: 

interview lærere (IL): 1:05, s. 1, l. 13 og 7:04, s. 4, l. 9). De to lærere var under tidspres, og 

interviewet måtte derfor komprimeres. Jeg har foretaget ustruktureret filmobservation af PPS’s 

cirkusforestilling og af Cecilie, Jannie og Ella i deres workshops. Min filmobservation vil ikke 

anvendes i analysen, men er til grund for min empiriske viden.  

En kvantitativ undersøgelse er yderligere blevet fortaget i form af spørgeskemaer til alle de elever, 

der deltog i kulturmødet; 49 elever ud af de 80 elever svarede på dem (jf. bilag 1: Evaluering). På 

spørgeskemaet var der fem spørgsmål (et spørgsmål til hver af Byrams delkompetencer), som jeg 

havde lavet ud fra min forestilling om, hvad eleverne kunne formodes at opleve i kulturmødet.  

Eleverne skulle sætte kryds ud fra, hvor enige eller uenige de var med de udsagn/spørgsmål, der var 

i spørgeskemaet. Disse blev uddelt kort efter workshopperne var færdige. Pålideligheden i svarene 

kan diskuteres, da eleverne svarede på vej ud af døren, og yderligere kan svarene reflektere, at 

eleverne har svaret ud fra, hvad de tror, at de burde svare. Dette data skal derfor ikke tages alt for 

pålydende. Dataet vil blive fremstillet i analysen i procentdiagrammer, hvoraf fire af de fem vil 

indgå i analysen, da disse er relevante i forhold til en vurdering af elevernes kompetencer.  

Kritik af min empiri 

Interkulturel kompetence er som tidligere nævnt en kompetence, der udvikles over tid, de to dages 

observation og samtale er derfor ikke gyldig i forhold til at vurdere elevers interkulturelle 

kompetence på sigt, men kan indikere, hvilke udviklingsprocesser et kulturmøde kan fordre. Ifølge 

Byram udvikles interkulturel kompetence ikke nødvendigvis i et møde med en anden kultur, det 

kræver, at der arbejdes målbevist med det (Byram: 1997, 2). Den mest hensigtsmæssige måde at 

vurdere elevernes interkulturelle kompetence er ifølge Byram gennem portfolio (Byram:1997, 106-

108). Det har ikke været en mulighed for mig at anvende portfolio, da skolen ikke bevidst arbejdede 
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hen imod Byrams ide om interkulturel kompetence. Samtidig havde jeg ikke mulighed for at følge 

eleverne i en længere periode før og efter kulturmødet med PPS. Dette skyldes både det begrænsede 

omfang af min opgave og skolens tilgang til kulturmødet.  

Min intention var at interviewe de tre elever inden de mødte cambodjanerne fra PPS, men på grund 

af tidsperspektivet var det ikke muligt. De unge cambodjanere var blevet indkvarteret i de danske 

familier dagen forinden mine før-interviews.  Ella og Cecilie, som hver havde to cambodjanere 

boende, havde derfor allerede dannet sig et indtryk af cambodjanerne. Cecilie deltog som tidligere 

nævnt i workshopperne den første dag og blev derfor interviewet to gange på samme dag. Eftersom 

cambodjanerne boede hos Cecilie en dag mere efter det sidste interview, kan hun efterfølgende have 

videreudviklet sig.  

Et andet kritiskpunkt ved min empiri og i min analyse er, at jeg omtaler cambodjanerne fra PPS 

med det generaliserende ”cambodjanerne”. Der er dog fra mit perspektiv ikke tale om cambodjanere 

generelt, men blot om dem fra PPS. I mine interviewspørgsmål har jeg opdaget, at det i nogle af 

spørgsmålene er uklart, hvorvidt jeg henviser til cambodjanere generelt eller specifikt dem fra PPS.  

Endvidere har jeg taget mig den frihed at fjerne fyldeord/betegnelser som” eller sådan noget” for at 

øge læseligheden i de brudstykker fra interviewene, som er valgt ud i analysen. Dette skulle ikke 

påvirke udbyttet af min analyse, da jeg ikke analyserer elevernes sprogfærdigheder.   
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Analyse  

Introduktion  
Jeg har valgt en hermeneutisk tilgang i min analyse, idet den søger en mening og helhedsforståelse 

af, hvad kulturmødet har givet eleverne.  Denne metode kan bruges til at undersøge, hvorvidt 

eleverne har interkulturel kompetence, om den er blevet udviklet gennem mødet med 

cambodjanerne, eller den blot har været med til at kvalificere elever til at udvikle interkulturel 

kompetence fremover. Jeg vil anvende den hermeneutiske cirkel, hvor det er nødvendigt at forstå de 

enkelte dele af teksten for at kunne forstå dens helhed og omvendt (Kvale: 2009, 233). Dette 

betyder for denne analyse, at for at få en forståelse af elevernes interkulturelle kompetence, kræver 

det, at jeg ser på dens dele dermed delkompetencerne for interkulturel kompetence – uden en 

forståelse af disse, er det ikke muligt at få en fuld forståelse for den fulde kompetence (interkulturel 

kompetence) i sin helhed. 

Hermeneutisk metode bliver ofte kritiseret for dens inkonsekvente fortolkning. Betydende at 

forskellige fortolkere opnår forskellige meningsindhold ved brug af denne metode (Kvale: 2009, 

234). Eftersom jeg læner mig op ad en social konstruktivistisk tilgang til fortolkning af min empiri, 

er denne kritik ikke væsentlig i forhold til min analyse.  

I forbindelse med udvikling af interkulturel kompetence hævder Byram, at ikke alle fem 

delkompetencer nødvendigvis udvikles samtidigt (Byram: 1997, 64). Med dette udgangspunkt vil 

jeg derfor gå mere i dybden med de delkompetencer, som eleverne i min empiri giver mest udtryk 

for at have arbejdet med og har udviklet i dette kulturmøde. I analysen har jeg valgt at undersøge 

følgende delkompetencer: savoir être, savoir s’engager og savoir apprendre/faire. Delkompetencen 

viden/savoirs vil indgå under alle kompetencer, da denne er en forudsætning for elevernes 

handlinger under de resterende kompetencer f.eks. savoir s’engager (Byram: 1997, 33). Savoirs vil 

derfor ikke blive analyseret isoleret fra de andre delkompetencer. Savoir comprendre vil heller ikke 

blive analyseret isoleret, men bliver blandt andet analyseret under afsnittet om savoir s’engager.   

Delkompetencerne vil blive analyseret primært ud fra de tre interview med eleverne, men 

interviewene med de to lærere, interviewet med forælderen og evalueringsskemaerne vil blive 

integreret i analysen.  Enkelte brudstykker fra interviewene vil blive fremhævet fra både før- og 

efter-interviewene for at tydeliggøre udviklingen.  
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Holdninger/savoir être  

I Byrams optik er den mest betydningsfulde fordel ved feltarbejdet, at eleverne kan få udviklet deres 

holdninger/savoir être over for den fremmede kultur (Byram: 1997, 69). 

Eleverne på Firhøjskolen oplevede et konkret møde med cambodjanerne, hvor de fik rig mulighed 

for at udfordre og udvikle deres holdninger/savoir être. Ifølge Byram handler denne savoir om, at 

elever gennem nysgerrighed og åbenhed kan få bekræftet og afkræftet fordomme og forventninger 

(Byram: 1997, 50, 57-58). Jeg vil af denne grund se nærmere på elevernes udvikling af deres 

holdninger.  

Jeg vil starte med at tage et uddrag fra Ellas interview fra både før og efter, som handler om savoir 

être, hvilket jeg vil se på ud fra såvel Byrams som Klafkis optik.  

Jeg spørger Ella om, hvordan hun har haft det i dagene op til, at cambodjanerne skulle komme 

(Bilag 1, Interview med Ella før (IEF): 7:41, s. 6, l. 5). 

Ella: ”Jeg ved ikke rigtig noget om dem… andet end der kommer nye mennesker og de skal bo hos 

os, og… man glæder sig selvfølgelig lidt til sådan at se dem og møde dem og snakke med dem… 

det er sådan lidt spændende’’ (Bilag 1, IEF: 7: 51, s. 6, l. 9). 

Interviewer: ’’… er der noget du har været bekymret for eller?’’ (Bilag 1, IEF: 8:05, s. 6, l. 12) 

Ella: ’’Nej… nogle af mine veninder de sagde, at de ville stjæle… men det er jo noget vrøvl… det 

tror jeg ikke, de ville gøre… ” 

Interviewer: ’’Har du en ide om, hvor de har den ide fra?’’ (Bilag 1, IEF: 8: 28, s. 6, l.23) 

Ella: ’’Nej… det ved jeg faktisk ikke sådan helt.. altså…’’  

Interviewer: ’’… hvad sagde du så til dem?’’  

Ella: ’’ja og det var noget vrøvl og sådan noget for det ville de selvfølgelig ikke gøre... de rejser 

rundt… og jeg tror stort set de lever af det… de vil jo ikke stjæle... det er jo det samme som tage 

hen til en ven og stjæle ik’ også. ” 

Ella har på daværende tidspunkt haft cambodjanerne boende siden dagen forinden og har derfor 

allerede skabt sig et førstehåndsindtryk af cambodjanerne. Tidligere i interviewet siger hun, at 

cambodjanerne er ”mega søde” (Bilag 1, IEF: 1:29: s. 2, l. 7). Både Cecilie (Bilag 1, Interview med 
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Cecilie efter (ICE): 15:37, s. 10, l. 18) og Jannie (Bilag 1, Interview med Jannie efter (IJE): 2:01, s. 

2, l. 18) har også fået et positivt indtryk af cambodjanerne.  

I interviewet dagen efter, dvs. efter Ella har deltaget i workshopperne og har haft yderligere en dag 

med cambodjanerne derhjemme, spørger jeg Ella om cambodjanere var, som hun havde forstillet 

sig (Bilag 1, IEE: 7:15, s. 5, l. 22). Ella svarer, at hun ikke havde forestillet sig så meget, men bare 

glædet sig, og hun ville ønske, at de skulle bo hos hende en uge (Bilag 1, IEE: 7:19, s. 5, l. 22).  

Ella: ” … de er jo helt vildt søde sådan man er blevet gode venner… det er lidt nedern, at de sådan 

skal videre.” (IEE: 13:32, s. 10, l. 16).    

Ella har en åbenhed, hvilket ifølge Byram er betydningsfuld, da den interkulturelle sprogbruger 

søger at få forståelse for et fænomen, i dette tilfælde fordom om tyveri, ved både at kigge på 

perspektiver i sin egen kultur og perspektiver i den fremmede kultur (Byram:1997, 58). Ella har på 

trods af de fordomme/perspektiver, hun har hørt, formået at overkomme dem ved at være åben og 

imødekommende over for cambodjanerne og dermed været åben for deres perspektiv, altså at de var 

venlige. Hvorvidt det var Ellas fordom eller ej, så har Ella tilsyneladende udviklet en relation til 

cambodjanerne, der kan være årsag til, at hun ikke har behov for at nævne det igen. Dette tyder på, 

at hendes fordom er blevet afkræftet. I Klafkis optik kunne dette ses, som den dobbeltsidige åbning 

(Klafki:1983, 61). Eleven åbner sig for stoffet (Ella lader sig ikke præge af fordommen) og stoffet 

(cambodjanerne) åbner sig for Ella. På denne måde kunne det siges, at denne oplevelse i praksis, 

bliver en form for selvstændig eksemplarisk undervisning, hvor Ella er blevet konfronteret med en 

af Klafkis nøgleproblemer fattigdom vs. rigdom og yderligere uligheder i samfundet (Klafki: 2011, 

187). Forstået på den måde, at de cambodjanere, som kom på besøg var børn fra fattige vilkår, og 

eleverne i 7. klasse har talt om fattigdom i deres undervisning (Bilag 1, IEF: 0:30, s. 1, l. 6) og 

(Bilag 1, IL: 7:05, s. 4, l. 9). 

Det kan derfor fortolkes, at Ellas veninder har formodet, at pga. fattigdom i Cambodja, så vil 

cambodjanerne stjæle. Ellas reaktion kan tyde på, at hun gennem denne oplevelse med en fremmed 

kultur begynder at udvikle en af de nøglekvalifikationer, som Klafki hævder udvikles gennem 

arbejde med nøgleproblemerne, især beredvillighed og evne til at være kritisk over for sig selv og 

andre (Graf: 2012, 59-60).  
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Ella har oplevet noget i praksis, som har gjort det muligt for hende at stille sig kritisk over for sine 

veninders holdninger og selv erfare sine egne. Samtidig udtrykker Ella i interviewet efter 

workshopperne om cambodjanerne: 

Ella: ”Jeg troede bare, at det var sådan nogle virkelige fattige nogle ik’… men det var det faktisk 

ikke.. det var ligesom os… fuldstændig ligesom om.” (Bilag 1, IEE: 9:35, s. 7, l. 11).  

Ella begrunder dette med, at hun har fundet ud af, at der er sangere i Cambodja, og at 

cambodjanerne går i det samme tøj som hende selv (Bilag 1, IEE: 9:17, s. 7, l. 7). Cecilie fra 8. 

klasse havde også en forestilling om, at cambodjanerne gik i ”mærkeligt” tøj, hvilket hun fik 

afkræftet ved at møde dem (Bilag 1, ICF: 1:31: s. 2, l. 12). Ella forholder sig dog ikke konsekvent 

kritisk til den viden, hun erhverver sig, hvorved der kan stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt Ella er 

begyndt at udvikle den overnævnte nøglekvalifikation, evne til at tænke kritisk.  

I den overstående analyse af Ellas reaktion på fattigdom kan det konstateres, at Ella har udviklet 

sine holdninger/savoir être - cambodjanerne stjæler ikke, og de er ikke fattige. I denne 

delkompetence er det vigtigt, at elever er åbne over for en fremmed kultur ved at udvise 

nysgerrighed og være parat til at forkaste fordomme (Byram: 1997, 50, 57-58). Ella har været åben 

og forkastet fordomme, men har derimod ikke stillet sig konsekvent kritisk til sine nye erhvervede 

holdninger.  Nedenstående cirkeldiagram indikerer, hvorvidt eleverne som deltog i kulturmødet 

generelt set fik øget en nysgerrighed over for andre kulturer gennem mødet med cambodjanerne, 

hvilket som ovenfor nævnt har betydning for denne første delkompetence holdninger, savoir être.  

 

 

1. Jeg er blevet nysgerrig efter at møde mennesker fra andre 
lande og kulturer ved at have mødt cambodjanerne.  

Helt enig 49 %

Delvis enig 27 %

Hverken enig eller uenig 12 %

 Delvis uenig 2 %

Helt uenig 2%

Ved ikke 8%

Figur 1 
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I alt er 76 % ud af de 49 elever (de tre klasser=80 elever) enten helt enige eller delvis enige, hvilket 

tyder på, at flertallet af de elever, der svarede på evalueringsskemaet (jf. bilag 1, Evaluering), har 

fået øget deres nysgerrighed. Hvorvidt eleverne har ændret deres syn fra før kulturmødet, kan ikke 

vurderes ud fra dette, da resultaterne på den ene side kan reflektere en umiddelbar vurdering af, at 

mange elever er blevet nysgerrige overfor at møde andre kulturer. På den anden side kan resultatet 

reflektere, at eleverne svarer ud fra, hvad de tror de burde svare. 

Betydning af interkulturel kompetence for elevers dannelse  

De to lærere, som blev interviewet, Lone og Margit lagde begge stor vægt på, at mødet har gjort, at 

eleverne har mindre frygt for noget fremmede, hvilket har givet en større accept (Bilag 1, IL: 4:14 s. 

2, l. 26) i og med, at det er blevet personliggjort (Bilag 1, IL: 9:15, s. 5, l. 5).  

Lone udtrykker: ” […]så tror jeg, vi giver vores elever nogle kompetencer, som gør, at de åbner 

mere op og tør tale med nogle andre, og ikke er så bange for, at de kommer og vil dem noget 

ondt.”( Bilag 1, IL: 6:42, s. 4, l. 4).  

Eleverne vil ifølge Lone, som forberedte eleverne i 7. klasse på besøget (Bilag 1, IL: 7:27: s. 4, l. 9), 

kunne huske, hvad de har lært om Cambodja, fordi de har nogle referencer (Bilag 1, IL: 13:24, s. 7, 

l. 16), hvorimod et hvilket som helst andet land, der var blevet eksemplarisk hævet frem i 

undervisningen, ikke ville blive husket (Bilag 1, IL: 8:47, s. 4, l. 30). Ifølge lærerens antagelse 

kunne det formodes, at kulturmødet var eksemplarisk i Klafkis optik ved, at eleverne fik en 

oplevelse med en fremmed kultur, der har gjort dem i stand til at turde interagere med folk fra andre 

lande både verbalt og non-verbalt. Denne erfaring vil eleverne kunne gøre brug af næste gang, de 

møder nogle fra en anden kultur. Anne-Brit Fenner, lektor på Bergens universitet i engelsk 

fagdidaktik, udtrykker vigtigheden ved det personlige møde for interkulturel kompetence:  

"For learners to develop intercultural competence and Bildung, engagement and personal 

involvement are crucial.” (Fenner: 2012, 375). 

Ifølge Fenner er der derved en sammenhæng mellem udviklingen af interkulturel kompetence og 

dannelse. Fenner drager en sammenhæng mellem Klafkis kategoriale dannelse og interkulturel 

kompetence, idet hun lægger vægt på, at elever på den ene side skal have viden om kulturgenstande 

(material dannelse) og på den anden side skal udvikle subjektive erfaringer af holdninger (formal 

dannelse), da dette især er vigtigt for at udvikle interkulturel kompetence (Fenner, 2012, 376). 

Eleverne på Firhøjskolen har haft et personligt møde med cambodjanerne fra PPS, hvor de har 
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erhvervet subjektive erfaringer med en fremmed kultur. I dette møde tog de danske elever del i 

workshops, hvor de deltog aktivt i akrobatik, jonglering og dans. Rie, som er forælder til Ella fra 7. 

klasse, blev interviewet i forbindelse med kulturmødet og sagde blandt andet: 

Rie: ”Det er jo en oplevelse uden lige og få sådan to unge mennesker boende og jeg synes bare… 

jamen vi har ikke penge til at rejse, jeg er enlig mor og arbejdsløs og har tre børn. Så vi har ikke 

penge til at rejse, men så kan vi jo få kulturen inden for døren ved at få besøg. Så tænkte det skal 

mine børn opleve.” (IFTE: 1:37, s. 2, l. 10). 

Rie beskriver i overstående citat, at dette kulturmøde har fordret et personligt møde med en kultur, 

hvilket under andre omstændigheder ikke er muligt for hendes familie. Dette fremhæver 

vigtigheden af, at skolen skal gøre det muligt for elever at opleve et kulturmøde, da ikke alle 

familier har mulighed for at rejse. Samtidigt skal det pointeres, at turistrejser ikke nødvendigvis 

fremmer interkulturel kompetence (Byram: 1997, 2). Dette tydeliggør SPOR media yderligere, idet 

de ydrer, at i et kulturmøde skal elever mødes på lige vilkår, og at møde nogle på en charterrejse 

eller til en fodboldkamp er ikke tilstrækkeligt i forhold til at udvikle interkulturel kompetence 

(SPOR media: u.å., Global Kids).  

Ifølge Byram er det vigtigt, at skolen giver elever kompetencer, så de på egen hånd kan interagere 

med folk fra andre kulturer, og derved kan erfaringer blive til læring (Byram: 1997, 69).  

Ifølge formålet for engelsk skal undervisningen forberede elever til et liv i et globalt samfund 

(Fælles Mål 2009: Formålet for engelsk stk. 3). Oliver Meyer, som er forskningslektor i engelsk 

didaktik på det katolske universitet Eichstätt-Ingolstadt i Tyskland (Eichstätt-Ingolstadt (u.å.), 

vægter i Basic Issues in EFL Teaching and Learning, at hvis skolen ønsker at forberede elever til at 

fungere i en globaliseret verden, så skal det være muligt for elever at interagere i grupper på kryds 

af nationale og kulturelle grænser. Ifølge Meyer skal interkulturel kompetence derfor være kernen i 

undervisningen og være det ultimative mål (Meyer: 2012, 273). Ifølge SPOR media skal det 

internationale kulturprojekt Global kids bidrage til interkulturel kompetence (SPOR media: u.å., 

Global Kids). Kulturmødet på Firhøjskolen fordrede derved et kulturmøde på tværs af nationale og 

kulturelle grænser, idet PPS kom til Danmark for at lave workshops med de danske elever.   

Hvorvidt interkulturel kommunikativ kompetence er kernen i undervisningen i engelsk på 

Firhøjskolen, kan denne analyse ikke svare på, men derimod vil jeg kaste lys over elevernes kritiske 

kulturelle bevidsthed/savoir s’engager (Byram:1997, 53-54, 63-64). Dette er for Byram kernen for 
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interkulturel kompetence (Byram: 1997, 113), og yderligere er det denne opgaves hensigt, at 

vurdere om et kulturmøde kan kvalificere elever til at udvikle interkulturel kompetence, hvorfor 

savoir s’engager er vigtig i denne vurdering.  

Kritisk kulturel bevidsthed/savoir s’engager 

Ifølge Byram kræver denne delkompetence, at eleven anvender sin viden/savoirs, 

færdigheder/savoir apprendre/savoir comprendre og holdninger/savoir être til at vurdere og 

fortolke en begivenhed og forholde sig kritisk hertil (Byram:1997, 53-54, 63-64). Savoir s’engager 

er derved et eksempel på, hvordan delkompetencerne er indbyrdes forbundet (Byram: 1997, 76). I 

Byrams optik er delkompetencen savoir s’engager ikke blot en del af interkulturel kompetence, 

men yderligere et mål for udvikling af interkulturel kommunikativ kompetence og dermed et mål 

for fremmedsprogsundervisning (Byram: 1997, 113):  

Savoir s’engager er derved essentiel for elevernes interkulturelle kompetence, hvorfor jeg har valgt 

at analysere udviklingen af denne med udgangspunkt i brudstykker og enkelte udtalelser fra Jannie 

fra 6. klasse og Cecilie fra 8. klasse.  

Jannie fra 6. klasse bliver spurgt, hvilket forhold hun tror, cambodjanerne har til voksne mennesker, 

hvorpå hun svarer:  

Jannie: ”Altså jeg tror måske godt, de (cambodjanerne) kan klare sig uden voksne… på en anden 

måde end vi kan.” (Bilag 1, Interview med Jannie før (IJF): 3:14, s. 3, l. 19). 

Interviewer: ’’Hvorfor tror du det?’’  

Jannie: ’’… det ved jeg ikke rigtig, men altså jeg tror bare, det er lidt anderledes med dem end med 

os.” 

Jannie udtaler i det efterfølgende interview, da jeg spørger, om hun har fået et indtryk af, hvad det 

vil sige at være ung i Cambodja: 

Jannie: ’’Altså at de godt kan klare sig selv lidt hurtigere, end vi kan.’’ (Bilag 1, Interview med 

Janni efter (IJE): 5:33, s. 5. l. 14) 

Interviewer: ’’… hvad for dig til at tro det?’’ 
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Jannie: ’’Altså de levede ude på gaden, og det gjorde de jo sådan alene… Det gør vi jo ikke i 

Danmark, når vi er børn.”  

Jannie anvender i det første uddrag fra interviewet sine holdninger/savoir être, idet hun har en 

fordom om, at cambodjanerne kan klare sig selv uden voksne, og at hun tror, det er anderledes med 

cambodjanerne end med danskere. I det andet interview udtrykker Jannie den samme fordom, men 

denne gang har hun erhvervet sig en viden/savoirs om, at cambodjanerne lever på gaden (Bilag 1, 

IJE: 5:53, s. 5, l. 20).  

Jannie bruger sin færdighed til at fortolke/savoir comprendre ved at drage en sammenligning 

mellem cambodjanske børn og danske børn. Jannie foretager derved en komparativ analyse ud fra 

sine egne erfaringer, om at være barn i Danmark og ud fra den viden, hun har erhvervet sig om 

cambodjanerne gennem PPS’s forestilling og introduktionen dertil (Bilag 1, IJE: ibid.), og Jannie 

vurderer med udgangspunkt i dette, at derfor må cambodjanerne være hurtigere til at klare sig selv 

uden voksne, end danske børn er. Jannie er ikke blevet forberedt på besøget med cambodjanerne 

(Bilag 1, IJF: 0:09, s. 1, l. 6), men formår på trods af dette at forsøge at forholde sig kritisk. I 

Klafkis optik kunne dette anses, som at Jannie er i gang med en form for erkendelsesarbejde om 

nøgleproblemerne fattigdom vs. rigdom og uligheder i samfundet (Klafki: 2011, 187). Jannie kunne 

derfor formodes at udvikle begyndende nøglekvalifikationer i form af, at hun argumenterer ud fra 

sit eget synspunkt og ved at inddrage modpartens (cambodjanernes) perspektiv og yderligere ved at 

tænke i sammenhænge (Graf: 2012, 59-60) – Jannie har ikke levet på gaden som barn, ergo lever 

danske børn ikke på gaden. Jannie viser analytiske evner, men mangler stadig videreudvikling af sin 

kritiske sans, da hun generaliserer. Karen Risager, som er cand.mag. i lingvistik og fransk på 

Institut for Sprog og Kultur på Roskilde Universitetscenter, udtrykker en fare for at stereotypisere, 

hvorfor det er vigtigt at være kritisk: 

”[…]dette kræver naturligvis stor forsigtighed og kritisk sans, så vi ikke i vores egen viden om 

verden kommer til at dyrke nationale stereotyper som i virkeligheden ikke har ret meget på sig.” 

(Risager: 2000).  

Det er ikke min intention at få Jannies vurdering til at fremstå stereotypiseret, men blot at pointere 

vigtigheden ved at forholde sig kritisk, idet dette er et overordnet mål for både interkulturel 

kompetence og interkulturel kommunikativ kompetence (Byram: 1997, 113). Endvidere er 

viden/savoirs og holdninger/savoir être en forudsætning for at kunne udvikle kritisk kulturel 
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bevidsthed/savoir s’engager (Byram: 1997, 33). Byram lægger vægt på, at hvis savoirs, savoir être, 

savoir comprendre og savoir apprendre/faire bliver erhvervet med støtte fra læreren, kan 

kompetencerne blive integreret i et bredere uddannelsesmæssigt perspektiv (Byram: 1997, 33). 

Jannie ville kunne stille sig mere kritisk over for sit udsagn, hvis hun havde en større viden. Dette er 

yderligere gældende for Cecilie fra 8. klasse, som sammenligner danskere og cambodjanernes 

levevilkår. Hun siger, at cambodjanerne fra PPS har et bedre forhold til deres lærer. 

Cecilie: ”Fordi de ligesom lever på de samme vilkår… vi har jo forskellige levemåder herhjemme, 

men de har jo for det meste den samme.” (Bilag 1, Interview med Cecilie før (ICF): 6:50, s. 7, l. 13) 

Cecilie argumenterer sit synspunkt ud fra, at cambodjanerne skal kæmpe for maden nærmest hver 

dag, hvor danskere blot kan gå ned i et supermarked, hvis de har penge (Bilag 1, ICF: 7:02, s. 6, l. 

17). Ydermere har hun en ide om, at:  

Cecilie: ”De (cambodjanerne) kender nærmest alle, der bor omkring deres by… det gør vi ikke så 

meget herhjemme, fordi vi snakker ikke lige altid med ham, der bor ved siden af os.” (Bilag1, ICF: 

7:17, s. 6, l. 19).  

Cecilie uddyber efterfølgende, at hun ikke taler med dem fra sin egen lille by, men derimod taler 

hun med dem, som kommer fra landsbyen, hvor skolen ligger, for der taler folk mere med hinanden 

(Bilag 1, ICF: 7:34, s. 7, l. 1).  Cecilie har fået en viden/savoir i forbindelse med dette besøg af 

cambodjanerne, som får hende til at reflektere over sin egen kultur. Cecilie fortolker/savoir 

comprendre ud fra den viden, hun har på det pågældende tidspunkt, og gennem refleksion over sit 

indtryk af cambodjansk kultur reflekterer hun over den danske kultur.  

Jannie reflekterer derimod over en forskel på forholdet mellem drenge og piger i sin egen klasse og 

i PPS.   

Jannie: ”Altså de (cambodjanerne) snakker meget godt sammen og har det sjovt sammen… det har 

vi ikke rigtig sådan drenge og piger.” (Bilag 1, IJE: 4:23, s. 4, l. 21).   

Dette kan ligeledes være udtryk for, at indblik i en anden kultur fremmer indsigt i egen kultur.  
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Indsigt i en fremmed kultur øger forståelse for egen kultur  

I folkeskolens formålsparagraf står der blandt andet, at folkeskolen i samarbejde med forældrene 

skal give eleverne kundskaber og færdigheder, som:  

”[…]gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og 

kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte 

elevs alsidige udvikling.” (folkeskolen formålsparagraf §1.).  

Der står ikke, at eleverne skal udvikle interkulturel kompetence, men i Byrams optik kan 

paragraffen fortolkes som udtryk for, at eleverne gennem arbejde med andre kulturer udvikler en 

større forståelse for sin egen kultur (Byram: 1997, 112). Dette arbejde er med til at udvikle 

interkulturel kompetence og dermed kritisk kulturel bevidsthed og politisk bevidsthed (Risager: 

2000). Anne-Brit Fenner hævder, at en indsigt i en fremmed kultur kan fremme individets forståelse 

af sig selv (Fenner: 2012, 374).  

Fenner hævder yderligere, at udvikling af interkulturel kompetence er en uadskillelig del af 

dannelse (Fenner: 2012, 375). Fenners slutning kan derved anses som en sammenhæng mellem 

folkeskolens formålsparagraf og udviklingen af interkulturel kompetence. Kulturmødet kan i denne 

forbindelse ses, som at være med til at fremme kundskaber og færdigheder til at øge en fortrolighed 

med egen kultur og give forståelse for andre kulturer og ud fra folkeskolens formålsparagraf være 

med til at fremme den enkelte elevs alsidige udvikling, med andre ord at danne eleven.  

Stefan Ting Graf, Ph.d. studerende fra Syddansk Universitet, har forsket i såvel dannelsesteorier 

som demokratisk opdragelse og dannelse i skolen (Syddansk Universitet: u.å.) og vægter i 

Grundbog i pædagogik til lærerfaget, at i forhold til nøglekvalifikationerne:  

”[…] gælder det om at vække bevidsthed om, at nøgleproblemerne har betydning for os og stiller 

krav til os. For at kunne handle ansvarligt på et mere grundlæggende niveau må man kende til de 

nødvendige moralske og politiske kategorier.” (Graf: 2012, 60) 

Jannie og Ella skal derfor have en grundlæggende viden om Cambodjas såvel som Danmarks 

moralske og politiske værdier for at kunne forholde sig kritisk hertil og for at kunne udvikle 

nøglekvalifikationerne. Der kan stilles spørgsmålstegn ved, om eleverne er blevet tilstrækkelige 

forberedte på besøget af Cambodjanerne. Hverken Cecilie (Bilag 1, ICF: 0:15, s. 1, l. 4) eller Jannie 

(Bilag 1, IJF: 0:09, s. 1, l. 6) er blevet forberedt i skolen på besøget af cambodjanerne. Det er kun 

Ellas klasse ud af tre klasser, hvor læreren har brugt tid på at forberede eleverne (Bilag 1, IEF :0:14, 
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s. 1, l. 2 ). Lone vægter, at de elever, som er blevet forberedt på besøget, har efter hendes 

overbevisning været mere engageret (Bilag 1, IL: 0:09, s. 4, l. 21). På trods af manglende 

forberedelse viser Jannie og Cecilie, at de ud fra deres viden om verden er i stand til at reflektere 

over kulturforskelle, hvorfor det kan argumenteres, at eleverne i Klafkis optik begynder at udvikle 

nøglekvalifikationerne på et basalt niveau, og de ifølge Byram udvikler begyndende kritisk kulturel 

bevidsthed/savoir s’engager.  En måde at skærpe elevernes kritiske sans og derved udvikle 

nøglekvalifikationer og kritisk kulturel bevidsthed er gennem kritisk refleksion. Ifølge Byram er 

klasseværelset oplagt til efterfølgende refleksion over, hvad eleverne har lært i feltarbejdet (Byram: 

1997, 68).  

Denne kritiske refleksion er vigtig i forhold til elevernes videreudvikling (Byram: 1997, 67). På 

denne måde ville Cecilie og Jannie gennem fælles klasserefleksion få udvidet deres perspektiv og 

udviklet deres delkompetencer færdigheder/savoir apprendre og savoir comprendre, 

holdninger/savoir être, viden/savoirs, kritiske kulturelle bevidsthed/savoir s’engager og 

nøglekvalifikationer. Lærerene til Cecilie og Jannie ville gennem den rette scaffolding
5
 kunne 

introducere flere perspektiver, som ville gøre, at de fik et bredere perspektiv på f.eks. levevilkår i 

Danmark såvel som i Cambodja, og på denne måde skærpe deres kritiske sans.   

Over en tredjedel af de 49 elever tilkendegiver i evalueringsskemaerne (jf. bilag 1, Evaluering), at 

de er helt eller delvis enige i, at mødet med cambodjanerne har fået dem til at tænke over forskelle 

og ligheder mellem danskere og cambodjanere. 

                                                 
5
 Scaffolding er en betegnelse for den hjælp/støtte læreren giver eleverne, så de kan bevæge sig hen imod nye 

færdigheder, koncepter og en ny forståelse. Lærerens opgave er at udføre en aktivitet, som fremmer dette på en måde, 

som gør det muligt for den enkelte elev, selv at udføre en tilsvarende opgave (Gibbons: 2002, 10).  

5. Mødet med cambodjanerne har fået mig til at tænke over 
forskelle og ligheder mellem danskere og cambodjanere.  

Helt enig 51 %

Delvis enig 31 %

Hverken enig eller uenig 12 %

 Delvis uenig 0 %

Helt uenig 0 %

Ved ikke 6 %

Figur 2 
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Det tyder derfor på, at eleverne er begyndt at forholde sig til forskelle og ligheder mellem de to 

kulturer, men det vigtigste i denne kompetence er, som tidligere nævnt, at kunne stille sig kritisk 

hertil, hvilket resultatet ikke viser. Resultatet er derfor ikke gyldigt i forhold til at vurdere elevernes 

savoir s’engager, men i stedet kan det demonstrere, at kulturmødet muligvis fik vækket en 

opmærksomhed på forskelle og ligheder. De to første afsnit i denne analyse, giver udtryk for, at 

Cecilie, Jannie og Ella (jf. afsnit ’Holdinger/savoir être ’) har en til dels manglende kritiske 

stillingtagen, hvilket netop understreger vigtigheden af kritisk klasserefleksion efterfølgende.  

Interkulturel kompetence som del af politisk dannelse 

Den kritiske sans er yderst central i både Klafkis og Byrams seneste teori – de er begge fortaler for 

en politisk dannelse. I henhold til Byram skal elever udvikle interkulturelt medborgerskab, hvor 

evnen til at handle i en globaliseret verden er essentielt (Byram: 2008, 229). Ligeledes hos Klafki er 

en kritisk evne til at handle væsentligt sammen med en evne til at erkende og dømme, hvilket skal 

gøre eleven i stand til at lære på egen hånd – dermed engagere sig i omverden (Klafki:2011, 178). I 

dansk sammenhæng kommer dette til syne i folkeskolens formålsparagraf:  

”Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og 

virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund 

for at tage stilling og handle. Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, 

rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget 

af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.” (Folkeskolens formålsparagraf, §1.). 

Endvidere skal Interkulturel kompetence gøre eleverne i stand til at interagere med folk fra andre 

kulturer end deres egne (Guilherme: 2000, 297). Interkulturel kommunikativ kompetence 

reflekteres også i formålet for faget engelsk i og med, der lægges vægt på både sproglige og 

kulturelle kundskaber og færdigheder: 

”Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle 

kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige 

sammenhænge, udvikler bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse og opnår indsigt i det engelske 

sprogs globale rolle.” (Fælles Mål 2009: Formålet for engelsk stk. 1).  

Eleverne skal have indsigt i det engelske sprogs globale rolle, hvilket kan formodes, at eleverne i 

Byrams optik må få ved at udvikle interkulturelt medborgerskab, da dette fordrer, at eleverne lærer 

at handle i en global verden. Der står yderligere i formålet for engelsk, at undervisningen skal 
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forberede elever til ”et liv i et globalt samfund” (Fælles Mål 2009: Formålet for engelsk stk. 3), 

hvilket Byrams interkulturelle medborgerskab lægger op til. Eleverne skal derfor som nævnt 

tidligere interagere med folk fra andre kulturer, hvorfor jeg i det næste afsnit vil analysere elevernes 

færdighed til at tilegne viden i praksis/savoir apprendre og faire.   

Færdighed til at tilegne sig viden i praksis/savoir apprendre, faire  

Byram argumenterer for, at feltarbejde gør det muligt at udvikle færdigheder i virkeligheden, især 

savoir apprendre og faire (Byram: 1997, 68). Jeg vil herunder undersøge, hvad eleverne fik 

mulighed for at erfare i feltarbejdet med henblik på delkompetencen at tilegne sig viden i praksis.  

Ella synes, at cambodjanerne bruger færre fagter, når de taler (Bilag 1, IEE: 3:35, s. 2, l. 15), 

hvorimod Cecilie har observeret, at de ”bruger meget hænderne, når de skal tale engelsk” (Bilag 1, 

ICE: 3:26, s. 3, l.7 ). Ella har yderligere bemærket, at deres måde at hilse på er anderledes end i 

Danmark:  

”… de samlede hænderne sådan foran ansigtet, også bukkede de sådan lidt.” (Bilag 1, IEE: 12:30, s. 

9, l. 17).  

Ifølge Byram gør savoir apprendre og faire eleverne i stand til at identificere verbale og non-

verbale forskelle og ligheder mellem deres egen og den fremmede kultur (Byram:1997, 52-53, 61-

63).  

Ella har tilegnet sig en viden i praksis om, at cambodjanerne har et anderledes hilse-ritual, end vi 

har i Danmark, og dermed har hun identificeret en non-verbal forskel. Det kan antages, at hun har 

skærpet sin bevidsthed, om at non-verbal kommunikation er forskellig fra kultur til kultur ved at 

erfare, at alle mennesker ikke hilser ved f.eks. at give hånd.  

Lidt over tre fjerdedele af de 49 elever var helt eller delvist enige i, at de har fået en oplevelse af, at 

cambodjanerne kommunikerer anderledes non-verbalt (jf. bilag 1, Evaluering). Dette resultat viser 

ikke, hvad de har bemærket, og om de kan beskrive, hvad der er anderledes, men blot en 

opmærksomhed på det non-verbale.  
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Ella har yderligere bemærket nogle kendetegn ved cambodjanernes verbale sprog. Ella bliver spurgt 

om, hvad der har fanget hendes opmærksomhed ved at have cambodjanerne boende derhjemme og 

deltage i workshopperne (Bilag 1, IEE: 3:04, s. 2, l. 7). Ella siger følgende:  

”Det lyder måske lidt underligt[…] jeg lægger altid mærke til… at de bruger meget ’m’ i deres 

sprog. De siger meget sådan mmhhhh og alt sådan noget.” (Bilag 1, IEE: 3:14, s. 2, l. 9).  

Denne opmærksomhed kan fremme en sproglig opmærksomhed.  Cecilie har yderligere bemærket, 

at cambodjanerne taler ”noget højere end vi dansker gør”, og pointerer, at de griner meget (Bilag 1, 

ICE: 6:48, s. 5, l. 7). Eleverne har derfor observeret og identificeret nogle forskelle og ligheder, 

hvilket som nævnt oven for er vigtig for denne delkompetence.  

Både Ella (Bilag 1, IEE: 10:36, s. 8, l. 5), Cecilie (Bilag 1, ICE: 4:55, s. 4, l. 1) og Jannie (Bilag 1, 

IJE: 3:43, s. 4, l. 7) kommunikerede med cambodjanerne ved at blande kropssprog og engelsk.  

Ifølge evalueringsskemaerne er det meget blandet, hvorvidt eleverne mente, at de lærte at 

kommunikere med cambodjanerne ved hjælp af kropssprog (jf. Bilag 1, Evaluering). Grunden til de 

meget varierede svar kunne være, at eleverne mente, at de i forvejen kunne finde ud af at 

kommunikere med kropssprog, eller at de ikke praktiserede dette i workshopperne. Dette er dog kun 

formodninger, da resultatet ikke anviser, hvorfor eleverne svarede, som de gjorde.     

3. Jeg har oplevet, at cambodjanerne har et anderledes 
kropssprog, det vil sige armbevægelser og ansigtsudtryk osv., 

end jeg selv har. 

Helt enig 49 %

Delvis enig 29 %

Hverken enig eller ueing 12 %

Delvis uenig 2 %

Helt uenig 2 %

Ved ikke 6 %

Figur 3 
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Lone (lærer for 7. klasse) vurderer, at ”[…] ja selvfølgelig udvikler de (danske elever) deres 

færdigheder til nonverbal kommunikation[…]” (Bilag 1, IL: 10:33, s. 5, l. 24). 

Ud fra Lones vurdering, evalueringsskemaerne og de tre elevers udsagn om non-verbal 

kommunikation, har eleverne i kulturmødet brugt kropssprog til at kommunikere, og det kan 

formodes, at disse færdigheder er blevet udviklet.  

Cecilie har lært nogle teknikker ved at kommunikere med cambodjanerne; at tale langsomt og 

gentage de samme ting (Bilag 1, ICE: 9:15, s. 7, l. 4). Cecilie kunne siges at være ved at udvikle 

diskurskompetence
6
, hvilket indebærer, at individet formår at anvende hensigtsmæssige strategier i 

en samtale (Byram: 1997, 48). Dette gør Cecilie ved at tale langsomt og gentage sig og på denne 

måde sikre, at modtageren har forstået, hvad hun siger (Lund: 1996).   

Kommunikationsstrategier  

Ella udtaler følgende om kommunikationsteknikker: ”De (cambodjanerne) sagde, hvis de ikke 

kunne forstå det… også kan du jo ændre måden at sige det på også prøve igen.” (Bilag 1, IEE: 

14:56, s. 11, l. 11). Ella siger efterfølgende, at hun normalt er vant til, at man bare kan sige ting, 

som de er, men det kunne hun ikke gøre i denne kontekst (Bilag 1, IEE: 15:10, s. 11, l. 18). Det kan 

tyde på, at Ella er begyndt at udvikle en strategisk kompetence, der gør hende i stand til at 

omformulere ord og sætninger og derved kompensere for manglende ordforråd. Denne strategiske 

kompetence er vigtig i forhold til at udvikle sine kommunikative kompetencer (Byram: 1997, 10) 

                                                 
6
 Diskurskompetence er en af de andre kompetencer, som den interkulturelle sprogbruger skal udvikle for at opnå 

interkulturel kommunikativ kompetence (Byram: 1997, 48). 

4. Jeg lærte at kommunikere med cambodjanerne ved hjælp af 
kropssprog. 

Helt enig 20,5 %

Delvis enig 43 %

Hverken enig eller uenig 20,5 %

Delvis uenig 2 %

Helt uenig 6 %

Ved ikke 8 %

Figur 4 
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og i denne kontekst sin interkulturelle kommunikative kompetence (Byram: 1997, 71).  Cecilie 

beretter: 

 ”også er de (cambodjanerne) sjove… fordi når vi kommunikerer sammen, så får vi meget tid til at 

gøre det sjovt, fordi vi ikke forstår hinanden, også griner vi bare i stedet for.” (Bilag 1, ICE:15:43, s. 

10, l. 20).  

Cecilie og de cambodjanere, som hun har talt med, finder herved automatisk frem til en 

fremgangsmåde, der af mange sproglærere anses, som et middel til at bryde med elevernes barriere 

for at tale et fremmedsprog:  

“[…] as humor has been shown to lower the affective filter and stimulate the prosocial behaviors 

that are so necessary for success within a communicative context.” (Askildson: 2005, 45).  

Cecilie fortæller, at hverken hende eller cambodjanerne var gode til engelsk, men begge parter 

prøvede at tale engelsk (Bilag 1, ICF: 2:34, s. 3, l. 10). I denne kontekst kan det derved tyde på, at 

humor blev brugt til at kompensere for deres mangel på engelsk færdigheder. Humoren har dermed 

skabt en form for tryghed, hvilket er essentielt for sprogtilegnelse, og kan yderligere være et 

hjælpsomt kommunikativt middel (Jacobsen og Olsen: 2011, 3).   Ifølge Lone var cambodjanernes 

engelskniveau med til at øge kommunikationen:  

”Så tror jeg, det var godt, at de (cambodjanerne) heller ikke kunne for meget engelsk for så var det 

ligesom lige for lige, der kom ikke nogle som var enormt dygtige og væltede derud af med alt 

muligt, men det var netop på det niveau, hvor alle kunne følge med.” (Bilag 1, IL: 11:10, s. 6, l. 7).   

Cecilie beskriver forskellen på at tale engelsk i klassen og engelsk med cambodjanerne:  

”[…] der er meget… lidt forskel på det… fordi oppe i skolen, der behøver du ikke altid at skulle 

sige noget, også får du ordene, hvis du siger det forkert.. men når du skal stå og snakke med dem 

(cambodjanerne), så er der ikke lige én, der siger, du siger det forkert, du skal sige sådan.. så må du 

selv være sikker på, at det er rigtigt.” (Bilag1, ICF: 2:48, s. 3, l. 24).  

Hun tilføjer yderligere: ”Jeg synes, det er en fordel fordi, så bliver jeg bare bedre til engelsk.” 

(Bilag 1, ICF: 3:23, s. 3, l. 10).  

Cecilie havde forestillet sig, at det ville være sværere at tale med cambodjanerne, fordi hun troede, 

de var bedre til engelsk (Bilag 1, ICE: 13:26, s. 9, l. 7). Den dobbeltsidige åbning (Klafki:1983, 61) 



Cecilia Maria Guldagger   Bacheloropgave 2013 

Studienummer: 30290302  Institut for Skole og Læring

   

31 

 

kunne bruges her til at indikere, at Cecilie har åbnet sig over for indholdet - at tale engelsk med 

cambodjanerne, og indholdet har åbnet sig over for hende - idet cambodjanernes sprogfærdigheder 

har været tilsvarende hendes eget niveau, hvorved hun turde åbne sig, tale engelsk med 

cambodjanerne.  Cecilie siger i det efterfølgende interview, at hun er blevet bedre til engelsk ved at 

tale med cambodjanerne (Bilag 1, ICE: 15:53, s. 10, l. 22).  

Eksemplarisk møde med det fremmede 

I henhold til Klafkis eksemplariske princip (Klafki:2011, 17-18), kan det her diskuteres, hvorvidt 

kulturmødet mellem de danske elever på Firhøjskolen og cambodjanerne fra PPS var eksemplarisk. 

I Byrams optik ville det eksemplariske komme til udtryk gennem et møde med elever fra et land, 

hvor engelsk er nationalsproget (Byram:1997, 20), f.eks. hvis de danske elever mødte nogle 

englænder i stedet for cambodjanere. Derimod ifølge Risagers optik, og dermed det transnationale 

syn, ville et møde med en cambodjansk kultur formodes at kunne fremstå som eksemplarisk 

(Risager: 2000), idet det engelske sprog fungerer, som lingua franca, og at kulturmødet afspejler en 

global verden med kulturel kompleksitet (Risager: 2000). Byram benægter ikke, at interkulturel 

kommunikativ kompetence kan erhverves gennem læringskontekster, hvor engelsk bruges som 

lingua franca (Byram: 1997, 115). Byram lægger dog vægt på, at elever skal blive interkulturelle 

sprogbruger og ikke indfødte sprogbrugere, hvorfor når f.eks. engelske og danske elever mødes, så 

er det på lige vilkår, da det også kræves af englænderne, at de har viden, holdninger og færdigheder 

til at forstå og opretholde et forhold mellem betydninger i de to kulturer (Byram: 1997, 41-41). 

Derimod anvendes det engelske sprog som middel i kommunikationen, hvor engelske elever må 

antages at have en fordel, i og med engelsk er deres modersmål. I kulturmødet med PPS skulle både 

de danske og cambodjanske elever prøve at tale et fremmedsprog, og som nævnt tidligere, så skabte 

dette lige vilkår for kommunikationen ifølge Lone (Bilag 1, IL: 11:10, s. 6, l. 7). Både Margit (Bilag 

1, IL: 11:53, s. 6, l. 18) og Lone var enige i, at mødet med cambodjanerne har fået eleverne til at 

komme ud over en sprogbarriere og turde tale med nogle fremmede. Lone udtrykte følgende:  

“[…] jeg tror rent sprogbarrieremæssigt vil de også næste gang være mere fremme i skoene og godt 

turde, for de har ligesom prøvet før, at man kan faktisk godt snakke med nogle mennesker, som 

kommer fra et andet sted.” (Bilag 1, IL:13:39: s.7, l.20).  

Som tidligere nævnt hævder Risager, at interkulturel kompetence udvikles gennem hele livet 

(Risager: 2000), og Byram beskriver også udviklingen af interkulturel kompetence som yderst 

kompleks (Byram: 1997, 64-65). Byram foreslår derfor, at målet i undervisningen kan være at 
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udvikle elevers selvstændighed i et struktureret møde med det fremmede uden for klasseværelset. 

Dette skal gøre elever i stand til selv at møde det fremmede på egen hånd (Byram: 1997, 64-65). 

Ifølge Margit og Lone kvalificerer dette møde eleverne ”ubetinget” til at udvikle interkulturel 

kompetence, idet noget fremmede bliver nærværende, og at de danske elever begynder at se deres 

egen kultur i et bredere perspektiv (Bilag 1, IL:12:52, s. 7, l. 7). Lone og Margit beskriver endvidere, 

at 6. og 7. klasse, som deltog i workshopperne på samme dag, normalt har svært ved at samarbejde 

og blive engageret. Lone hævder, at skolens gymnastiklærere har svært ved at arbejde med eleverne 

(Bilag 1, IL:15:56, s. 8, l. 20) og udtrykker:  

”Ja det er helt vildt, hvor mange de (cambodjanerne) har fået inddraget fordi halvdelen af dem, har 

vi jo siddende normalt ’jeg kan kræftemne ingenting’, vi kender dem jo.” (Bilag 1, IL: ibid.). 

På skolen har de før haft besøg ude fra, men dette møde har været anderledes, hvilket de antager, er 

fordi de cambodjanske elever skulle bo hos de danske elever (Bilag 1, IL: 5:03 s. 3, l. 7).  

I formålet for engelsk, står der blandt andet:  

”Undervisningen skal gennem varierede arbejdsmetoder, brug af it, tværfagligt samarbejde og 

internationale kontakter skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst. Herved skal 

undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til 

fremme af deres alsidige udvikling. ” (Formålet for faget engelsk, Stk. 2). 

Ud fra lærerenes vurderinger af elevernes engagement og deltagelse samt de antagelser, jeg er 

kommet frem til gennem denne analyse, tyder på, at dette kulturmøde har skabt en ramme for 

oplevelse, fordybelse og virkelyst, og derved skærpet elevernes interesse for kultur og til dels også 

sprog.  
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Diskussion  
I min analyse har jeg argumenteret for, at kulturmødet på Firhøjskolen kvalificerede eleverne til at 

begynde at udvikle interkulturel kompetence. Denne argumentation har dog primært taget 

udgangspunkt i tre elever, hvorfor denne analyse ikke kan afgøre definitivt, om dette kulturmøde 

var med til at kvalificere alle elever på Firhøjskolen til at udvikle interkulturel kompetence. 

Yderligere udviste de tre elever en manglende kritisk sans, hvilket er essentielt for interkulturel 

kompetence (Byram: 1997, 113). I min analyse har jeg sat spørgsmålstegn ved de danske elevers 

forberedelse på kulturmødet, eftersom det kun var Ella, som var blevet forberedt (Bilag 1, IEF:0:14, 

s. 1, l. 2 ). En årsag til dette kunne være, at lærerene hverken har forudsætninger eller den viden, de 

skal bruge for at udvikle elevers interkulturelle kompetence. De to lærere Margit og Lone, som jeg 

interviewede hævdede begge, at dette møde ”ubetinget” kvalificererede eleverne til at udvikle 

interkulturel kompetence (Bilag 1, IL:12:52, s. 7, l. 7). Lærerenes vurdering udtrykker en 

manglende stillingtagen til det komplekse begreb, interkulturelle kompetence. Derfor kan der stilles 

spørgsmålstegn ved lærernes forudsætning for forståelse af begrebet.  

Jeg har ikke analyseret lærerenes egne interkulturelle kompetence i denne opgave, men det må 

formodes at være et afgørende faktum i forhold til planlægning, udførelse og evaluering af et 

kulturmøde. Jeg vil i denne diskussion kaste lys over læreres forudsætning for at kunne udvikle 

elevers interkulturelle kompetence i praksis, da det som ovenfor nævnt kan have haft betydning for 

elevernes udbytte af kulturmødet med henblik på deres manglende kritiske sans.  

Ulla Lundgren er en svensk kulturpædagogisk forsker og didaktiker, som har forsket inden for 

interkulturel kompetence (Gregersen: 2009, 73).  Lundgren har i sin Ph.d. afhandling Interkulturell 

förståelse i engelskundervisning – en möjlighet fra 2002 undersøgt, hvilke forudsætninger der skal 

til for at udvikle interkulturel forståelse i grundskolen i Sverige (Gregersen: 2009, 74). Lundgren 

vælger at erstatte begrebet interkulturel kompetence med interkulturel forståelse (Gregersen: 2009, 

73). Lundgren interviewede svenske lærere om deres opfattelse af begrebet interkulturel forståelse 

(Gregersen: 2009, 74-75), og konkluderede blandt andet, at lærerne havde det til fælles, at de mente, 

at interkulturel forståelse var vigtig. De anså dog generelt ikke, at dette arbejde var specielt for 

fremmedsprogsundervisning, og yderligere problematisererede lærerene ikke forholdet mellem 

indfødt sprogbruger og interkulturel sprogbruger (Gregersen: 2009, 73).  Lundgrens undersøgelse 

tyder på, at lærerene ikke har den interkulturelle sprogbruger som mål (Gregersen: 2009, 59), 

hvilket yderligere kommer til syne, da lærerene ifølge undersøgelsen prioriterer sprogfærdighed 

højere end kulturfærdighed (Gregersen: 2009, 73).   
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Tony Johnstone Young (School of Education, Communication & Language Sciences, Newcastle 

University) og Itesh Sachdev (School of Oriental and African Studies, University of London), har 

lavet en undersøgelse i 2011 ’Intercultural Communicative Competence – exploring English 

language teachers’ beliefs and practices’, hvor de undersøger læreres indstilling og håndtering af 

interkulturel kommunikativ kompetence ud fra lærere i England, USA og Frankrig. Disse lærere 

viser enighed om, at interkulturel kommunikativ kompetence kan være mulig og succesfuld som et 

mål for engelsk som fremmedsprog, men at i praksis har de problemer med at få det til at lykkedes 

(Sachdev og Young: 2011, 95). Dette skyldes blandt andet manglende materialer, da de bøger som 

blev anvendt af lærerene havde en tendens til kun at reflektere et overfladisk aspekt af kulturelle 

forskelligheder (Sachdev og Young: 2011, 92+95). En anden problematik i Sachdev og Youngs 

undersøgelse var lærerenes manglende evne til at reflektere over egen kultur gennem den fremmede 

kultur (Sachdev og Young: 2011,88). 

Hverken Sachdev og Youngs undersøgelse eller Lundgrens afhandling tager udgangspunkt i danske 

lærere, hvorfor der ikke kan generaliseres om, hvordan danske lærere forholder sig til begrebet. Dog 

kan det give en ide om, at hvis interkulturel kompetence virkelig skal være et mål for 

engelskundervisning i Danmark, så kræver det, at lærere bliver gjort bevidste om, hvad denne 

kompetence kræver og yderligere at nye materialer, som fordrer dette, bliver produceret. Risager 

understreger nødvendigheden af, at lærere og lærerstuderende bør udvikle interkulturel kompetence 

i sin artikel om Lærerens interkulturelle kompetence fra 2000 (Risager: 2000).  

Ud fra det overstående er det forståeligt, at lærerene på Firhøjskolen ikke har været i stand til at 

forberede eleverne på kulturmødet med cambodjanerne fra PPS.  
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Konklusion 

Ud fra analysen kan der argumenteres for, at kulturmødet mellem de danske elever fra 6.-8. klasse 

på Firhøjskolen og de cambodjanske unge fra PPS var med til at kvalificere elever til at udvikle 

interkulturel kompetence gennem det personlige møde. Dette har jeg påvist gennem Ella, Cecilie og 

Jannie, som alle udviser en begyndende udvikling af nogle af delkompetencerne til interkulturel 

kompetence. Jeg har argumenteret for, at det personlige møde er betydningsfuldt for udvikling af 

såvel interkulturel kompetence som dannelse (Fenner: 2012, 375-376), og at disse to begreber er 

uadskillelige, idet interkulturel kompetence er med til at danne eleven. Dette har jeg argumenteret 

for ud fra en sammenholdelse af Klafki, Byram og folkeskolens formålsparagraf §1. med henblik på 

elevers alsidige udvikling og politiske dannelse. Yderligere har jeg antydet, at formålet for engelsk 

lægger vægt på værdier, som er en del af begrebet interkulturel kompetence. Dette kommer blandt 

andet til udtryk i målet om at forberede elever til et liv i et globalt samfund (Fælles Mål 2009: 

Formålet for engelsk stk. 3).  

Min undersøgelse har påvist, at et kulturmøde især kan kvalificere elever til åbenhed overfor det 

fremmede, hvilket er vigtig i forhold til at udvikle sine holdninger/savoir être og dermed for 

interkulturel kompetence. Endvidere kan elever i et kulturmøde kvalificeres til at tilegne sig viden i 

praksis/savoir apprendre og faire, hvilket jeg har vist kan skabe større forståelse for egen kultur. 

Jeg har påpeget, at dette kulturmøde har en mangel i forhold til at udvikle kritisk kulturel 

bevidsthed/savoir s’engager, hvilket er yderst vigtig i forhold til at udvikle interkulturel 

kompetence. Dog har jeg argumenteret for at eleverne udviser begyndende tegn på udvikling af en 

kritisk sans gennem udvikling af nøglekvalifikationer i arbejdet med nøgleproblemer. Der er blevet 

argumenteret for, at et kulturmøde kan kvalificere elever til begyndende udvikling af kritisk kulturel 

bevidsthed, som potentielt kan videreudvikles i klasserefleksion.  

Et kulturmøde kan derved kvalificere elever til at udvikle interkulturel kompetence, men denne 

kompetence bliver ikke udviklet alene ved at møde en anden kultur, men kræver, at der arbejdes 

med elevernes delkompetencer før, under og efter mødet.  

I min diskussion har jeg problematiseret læreres forudsætninger for at arbejde med elevers 

interkulturelle kompetence og understreget nødvendigheden af, at lærere selv udvikler interkulturel 

kompetence, da dette er en forudsætning for at kunne udvikle elevers interkulturelle kompetence.  
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Jeg har foreslået, at hvis interkulturel kompetence skal være et mål for engelskundervisningen, så 

kræver dette, at nye undervisningsmaterialer bliver produceret.  

Handleperspektiv og perspektivering 

I forbindelse med problematikken omkring læreres egne interkulturelle kompetence vil jeg foreslå, 

at der skabes større forståelse for begrebet, hvilket kan gøre det lettere for lærere at integrere 

udvikling af elevers interkulturelle kompetence i klasseværelset. Læreres interkulturelle 

kompetence kan udvikles gennem kurser, men dette kræver både tid og penge, hvilket derfor kan 

være en problematisk løsning. I stedet vil jeg foreslå, at der udvikles nogle materialer, som er 

lettilgængelige for læreren og kan udvikle såvel lærerens som elevernes interkulturelle kompetence. 

Materialet kunne indeholde tekster fra forskellige kulturer og lande, som kunne danne grundlag for 

refleksion i klassen om egen kultur såvel om den kultur, der læses om. Der skulle være spørgsmål, 

som udfordrer både lærere og elever til at forholde sig komparativt og kritisk.  Gennem disse 

materialer ville lærere kunne øge deres forståelse for interkulturel kompetence, hvilket derfor ville 

gøre det lettere at integrere i undervisningen.  

Eftersom vi ifølge Giddens lever i et senmoderne samfund, hvor globaliseringen har gjort det muligt 

for os at tale sammen uden for tid og rum (Gregersen Valentin: 2009), ville det være oplagt at 

udnytte dette i udviklingen af interkulturel kompetence. Der findes allerede hjemmesider, som gør 

det muligt i skolesammenhænge at kommunikere på tværs af kulturelle og geografiske grænser f.eks. 

eTwinning, som er en europæisk samarbejdsportal, hvor lærere kan udveksle ideer og udvikle 

projekter sammen (Europæisk Skolenet, Europa-Kommissionen: u.å.). Jeg kunne derfor godt tænke 

mig at lave en kommunikationshjemmeside, som henvender sig til elever i stedet, kaldet Global 

Connection. Denne skal fremme interaktion mellem elever på et globalt plan og gøre det muligt for 

elever på egen hånd at kommunikere ved hjælp af blandt andet videokonference. Dette kunne 

anvendes som et middel til forberedelse på et kulturmøde samt til supplering til 

undervisningsmateriale. På denne måde ville elever få forståelse for det engelske sprogs globale 

rolle og opleve nyttighed af engelsk som lingua franca og endvidere få rig mulighed for at udvikle 

interkulturel kompetence og interkulturel kommunikativ kompetence.    

Et andet afsæt for interkulturel kompetence ville være at tage udgangspunkt i kommende læreres 

interkulturelle kompetence på lærerseminarier. Dette kunne blandt andet gøres ved at sætte fokus på 

interkulturel kompetence i forbindelse med udlandsophold. Lærerstuderende har mulighed for at 
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læse et semester i udlandet, hvor det er oplagt at udvikle interkulturel kompetence. Dette kræver 

derfor, at de studerende får værktøjer, som gør dem i stand til dette, og at deres viden bliver anvendt 

i undervisningen ved hjemkomst, så studerende, som ikke tager på udveksling kan blive udfordret 

herigennem. 

Arbejdet med denne opgave har fået mig til at indse, at lærernes interkulturelle kompetence er en 

forudsætning for, at de kan planlægge, udføre og evaluere elevers interkulturelle kompetence i 

Byrams optik.  Hvis den interkulturelle sprogbruger skal gøres til mål for undervisningen, kræver 

det en indsats fra undervisere på lærerseminarier og fra lærere i folkeskolen. Denne indsats fordrer 

som tidligere nævnt, at teorien og forståelsen omkring interkulturel kompetence bliver mere 

tilgængelig for praktikeren, hvilket blandt andet stiller krav til en kritisk stillingtagen til de engelsk 

undervisningsmaterialer, som anvendes i dag.  

 

 

Tak til Spormedia og Firhøjskolens lærere, forældre og elever. 

 
Skitse til Global Connection 
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