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1. Indledning
En af skolens mange opgaver, i forhold til folkeskolens formålsparagraf, er at give eleverne
kundskaber og færdigheder i at forstå andre lande og kulturer. Vi skal som lærere forberede
eleverne på at blive medborgere i vores samfund og ikke mindst blive verdensborgere i vores
globaliserede samfund.
Vi lever ikke længere i et homogent samfund, det kan vi se i gadebilledet, og dermed er
elevsammensætningen i folkeskolen hellere ikke længere homogen. Klasserne i dagens folkeskole
er sammensat af elever med forskellige sociale, kulturelle og etniske forudsætninger. Det er skolens
ansvar at rumme alle disse forskelligheder. Men hvordan skal eleverne lære at rumme sociale,
kulturelle og etniske forskelligheder, hvis de ikke møder dem i deres hverdag? Nogle skoler er
stadig kulturelt homogene og oplever ikke disse kulturelle forskelligheder. Hvordan lærer eleverne
at navigere rundt i en verden med mange kulturer? Hvordan kan man undgå at mødet med andre
kulturer er skræmmende, men i stedet givende? Kulturmødet skal gøre os bevidste om vores egen
kultur og gøre det muligt at agere hensigtsmæssigt og kompetent i forskellige relationer og
fællesskaber.
Interkulturel undervisning er et bud på, hvordan man kan ruste eleverne med interkulturel viden og
kompetence. Interkulturel kompetence bliver ofte nævnt i sammenhæng med sprogfagene i
folkeskolen eller tosprogede elever, der kommer til Danmark. I min opgave vil jeg gerne fokusere
på den interkulturelle kompetence hos de etniske danske elever. Kulturmøder sker dagligt, og det
kan ofte føre til sammenstød, og sammenstødene sker ofte pga. uvidenhed. Elever, der kommer fra
skoler og lokalsamfund, hvor elevsammensætningen og lokalsamfundet er homogent, vil ofte have
en begrænset indsigt i mødet med andre kulturer. Spørgsmålet er om dette kunne undgås, hvis
eleverne i folkeskolen lærte om mødet med andre kulturer og forskellighed, og dermed få fremmet
deres interkulturelle kompetence.
Hvad kan eleverne få ud af at besidde interkulturel kompetence? Jeg vil i denne opgave tage
udgangspunkt i faget kristendomskundskab og undersøge, hvordan jeg kan få den interkulturelle
kompetence inkorporeret med fagets faglige mål. I denne opgave vil jeg undersøge, hvordan man
kan arbejde med interkulturel kompetence, og hvilken resultat man kan få ud af dette arbejde. Det
vil jeg prøve at besvare i denne opgave med nedenstående problemformulering.
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2. Problemformulering
Hvordan kan man bruge interkulturel undervisning i kristendomskundskab i folkeskolen, med
henblik på at fremme elevers interkulturelle kompetence? Hvad bidrager denne kompetence til i
forhold til etniske danske elever?

3.	
  Læsevejledning	
  
Udgangspunktet	
  for	
  opgaven	
  er	
  min	
  oplevelse	
  af,	
  at	
  interkulturel	
  pædagogik	
  oftest	
  ses	
  i	
  
forhold	
  til	
  anden	
  etniske	
  elever	
  i	
  Danmark	
  eller	
  sprogfagene	
  i	
  folkeskolen.	
  Det	
  medførte	
  et	
  
ønske	
  om	
  at	
  undersøge,	
  hvordan	
  den	
  interkulturelle	
  pædagogik	
  kunne	
  bruges	
  i	
  forhold	
  til	
  
etniske	
  danske	
  elever	
  og	
  dermed	
  udvide	
  min	
  viden	
  om	
  interkulturel	
  kompetence	
  og	
  
undervisning.	
  Jeg	
  fandt	
  det	
  derfor	
  interessant	
  at	
  undersøge,	
  hvordan	
  man	
  kunne	
  bruge	
  
interkulturel	
  undervisning	
  frem	
  for	
  en	
  undervisning,	
  der	
  bygger	
  på	
  en	
  vis	
  form	
  for	
  
nationalisme	
  eller	
  assimilationspædagogik.	
  Jeg	
  ønskede	
  derfor	
  at	
  undersøge	
  den	
  
interkulturelle	
  pædagogiks	
  muligheder	
  og	
  begrænsninger.	
  	
  
	
  
Opgaven	
  er	
  bygget	
  op	
  i	
  8	
  afsnit:	
  
1.	
  Indledning,	
  som	
  er	
  beskrevet	
  for	
  oven,	
  beskriver	
  hvorfor	
  jeg	
  finder	
  dette	
  emne	
  interessant.	
  
2.	
  Problemformulering	
  er	
  en	
  præcisering	
  af,	
  hvad	
  jeg	
  har	
  villet	
  undersøge	
  i	
  min	
  opgave.	
  
3.	
  Læsevejledning,	
  som	
  skal	
  give	
  en	
  kort	
  beskrivelse	
  af	
  min	
  opgaves	
  opbyggelse.	
  
4.	
  Teoriafsnit,	
  hvor	
  jeg	
  kommer	
  ind	
  på	
  kulturbegrebet	
  defineret	
  af	
  Jørgen	
  Podemann	
  Sørensen	
  
og	
  Ellen	
  Farr	
  m.fl.	
  Den	
  mono-‐	
  og	
  multikulturelle	
  tilgang,	
  som	
  er	
  taget	
  udgangspunkt	
  i	
  Üzeyir
Tirelis forståelse. Derudover kommer jeg også ind på Finn Thorbjørn Hansens forståelse af det
etnocentriske- og etnorelativistiske kultursyn. Den interkulturelle kompetence beskrives ud fra Sven
Erik Nordenbo og Ellen Farrs m.fl. forståelse. Mette Buchardt bruger jeg til at belyse de
religionsvidenskabelige tilgange, og afsnittet afsluttes med Ellen Farr m.fl. forståelse af
interkulturel undervisning og Mette Buchardt og Liv Fabrins forslag til gennemførelse af denne.
5. Empiriafsnit, hvor min dataindsamling beskrives. Min konkrete empiri er samlet igennem
observationer, logbog og elevprodukt. I afsnittet vil jeg vurdere de indsamlede datas validitet og
reliabilitet.
6. Analyseafsnit, hvor den indsamlede empiri analyseres ud fra den valgte teori. I analysen vil jeg se
på:

Institut	
  for	
  Skole	
  og	
  Læring	
  
Professionshøjskolen	
  Metropol	
  

4	
  

Charlotte	
  Zwiebler	
  Damsgaard	
  
30110118	
  
	
  

Professionsbachelor	
  
	
  

Kristendomskundskab	
  
d.	
  12/01-‐2015	
  

- Den interkulturelle undervisning
- Den interkulturelle kompetence
- Den interkulturelle pædagogik i kristendomskundskab.
7. Konklusion og handleperspektiv er der, hvor problemformuleringen besvares på baggrund af
analysen, og handleperspektivet udledes i forhold til forbedring af min egen praksis.
8.	
  Perspektivering,	
  hvor	
  det	
  overvejes	
  hvorvidt	
  lærerens	
  interkulturelle	
  kompetence	
  spiller	
  en	
  
rolle	
  i	
  formidlingen	
  af	
  interkulturel	
  undervisning.	
  

4. Teori
I dette afsnit vil jeg uddybe min teori, som jeg senere hen vil bruge i min analyse. Jeg har valgt min
teori ud fra, hvad jeg mente var betydningsfuldt, i forhold til besvarelsen af problemformuleringen.
For at få en forståelse af interkulturel kompetence og undervisning er det vigtigt at undersøge
kulturbegrebet. Jeg vil også undersøge den mono- og multikulturelle tilgang til et flerkulturelt
samfund. Hvorefter begreberne etnocentrisk og etnorelativisme er vigtige at forstå i forhold til
elevernes interkulturelle dannelse. Jeg vil derefter komme ind på, hvad interkulturel kompetence er
og til sidst se på, hvordan man kan få det inkorporeret i kristendomsundervisningen igennem
forskellige religionsvidenskabelige tilgange og gennem den interkulturelle undervisning.

4.1 Kulturbegrebet
Jørgen Podemann Sørensen, lektor ved Københavns Universitet, er en af mange med et bud på
definitionen af kulturbegrebet. Ifølge Podemann er kultur alt det, der er menneskeskabt og det
mennesker dyrker, dvs. alt det de holder levende, får til at sætte nye skud, deres vaner, arbejde,
samværsformer, tænkemåder, kunst, musik, litteratur, videnskab, religion mm. Det omfatter i
princippet alt, hvad der ikke er natur, men skabt og udviklet af mennesker (Podemann, 2010:10).
Kultur indebærer en tilpasning til forskellige forhold og er samtidig et produkt af menneskers
kreativitet. Derfor er mange kulturer forskellige på mange forskellige punkter. I forbindelse med
religion ligger forskellen hos folk i, at vi alle har valgt forskellige måder at ordne og inddele verden
på (Ibid.:11). Podemann mener, at man inden for hver enkelt kultur inddeler, eller klassificerer,
verden og menneskelivet på sin egen måde. Som regel er det ikke et bevidst valg, men alle vokser
op med deres egne inddelinger og oplever disse som de eneste naturlige og ‘sande’. Ofte er vi ikke
opmærksomme på disse inddelinger, men ser dem først, når vi ‘støder sammen’ med nogle andre.
(Ibid.:11)
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Podemann forklarer, at når vi forsøger at forstå fremmede kulturer, kan det være en stor hjælp at
sætte deres inddelinger, eller klassifikationer, i system (Ibid.:12). Studiet af klassifikationssystemer
er vigtigt for forståelsen af fremmede kulturer og deres handlingsmønstre og hele verdensopfattelse,
og dermed også forståelsen af enhver religion (Ibid.:13). Podemann mener, at kulturer er en langt
mere omfattende størrelse end religion, men mellem dem er der en vekselvirkning. Religion giver
autoritet til kulturens klassifikationer og omvendt (Ibid.:13). En forståelse, eller begyndende
forståelse, af dette aspekt kan muligvis give elever i folkeskolen et større indblik i forskelle og
ligheder mellem forskellige folkeslag og kulturer.
Ellen Farr m.fl. har i deres bog Klædt på til verden givet deres bud på definitionen af
kulturbegrebet. Ifølge Ellen Farr m.fl. er forståelsen af kulturbegrebet vigtigt, når man skal forstå
interkulturel kompetence. Farr m.fl. forstår kultur som et system af symboler, som dannes gennem
gruppers interaktion. Kulturbegrebet er her dynamisk, da man ikke kan se kultur som noget, der er
iboende i den enkelte, men er noget der udvikles igennem mennesker og hele tiden forandrer sig.
Hver gang en deltager bruger de kulturelle symboler sker der en udvikling, og det sker hele tiden
(Farr m.fl. 2009:12). Det dynamiske kulturbegreb er modsætning til det statiske kulturbegreb som
ser på kulturer, som noget der er iboende i den enkelte. Det sker igennem opdragelse og
socialisering, hvor den enkelte passivt bærer en kultur, og dermed bliver det en række iboende
karakteristika hos den enkelte. Man ser på kultur som en bestemt måde at leve på og en række
normer, man giver videre fra generation til generation (Ibid.:12). Med et statisk kulturbegreb ville
man se interkulturel kompetence som en opskrift med anvisninger til, hvordan man agerer korrekt i
forhold til en bestemt kultur (Ibid.:13). Hvor det dynamiske kulturbegreb er evnen til at aflæse og
reagere hensigtsmæssigt på symboler, som den person man kommunikerer med anvender på
daværende tidspunkt (Ibid.:13).
Man skal dog være opmærksom på, at disse symboler vil ændre sig, selvom man taler med en anden
person fra samme kultur, og disse symboler vil igen ændre sig næste måned og igen næste år,
ligesom man selv vil. Det er altså evnen til at kunne navigere, hvor deltagerne bruger forskellige
symboler og i en interaktion uden faste regler. For at dialogen skal lykkes i sådan en interaktion,
skal man være i stand til at aflæse og indrette egen kommunikation efter, hvordan den anden
kommunikerer (Ibid.:13). Folk har mulighed for at forstå hinanden, for selvom folk lever forskelligt
i verden, lever de i den samme verden. Forskellige kulturer gør det muligt at møde verden på nye
måder (Ibid.:12). Hvordan man møder verden igennem skolen, vil jeg beskrive i næste afsnit
gennem to forskellige tilgange til et flerkulturelt samfund.
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4.2 Den mono- og multikulturelle tilgang
Gennem de sidste par årtier har Danmark haft en øget indvandring, hvilket har stillet nye
udfordringer til bl.a. folkeskolen. Üzeyir Tireli, lektor ved pædagoguddannelsen Storkøbenhavn,
mener, at man i forlængelse af dette kan anse	
  Danmark	
  som	
  et	
  flerkulturelt	
  samfund.	
  Han	
  
pointerer,	
  at	
  der	
  kan	
  arbejdes	
  med	
  to	
  forskellige	
  tilgange	
  til	
  et	
  flerkulturelt	
  samfund;	
  den	
  
mono-‐	
  og	
  multikulturelle.
Den monokulturelle tilgang beskrives som et forsøg på at assimilere de kulturelle forskelligheder
ind i majoritetskulturen. Den nationale skole bibeholdes og minoritetsbørn tilpasses den måde,
skolen allerede fungerer på. Denne tilgang ser på minoritetsbørnenes mangler og forskelle, for
derefter at tilbyde pædagogiske aktiviteter, der kompenserer for disse mangler og forskelle. Etnisk
og kulturel forskellighed bliver opfattet som et problem, og fokusset bliver rettet mod de etniske
minoritetselever (Tireli 2012:168).
Den multikulturelle tilgang sigter efter et kulturelt og rummeligt samfund, som imødekommer
forskellige kulturer. Tilgangen er at anerkende den kulturelle kompleksitet og diversitet som norm.
Målet er et samfund, som er kulturelt rummeligt, hvor man imødekommer forskellige kulturelle
praksisser og krav fra samfundets forskellige fællesskaber. (Ibid.:168). Man ønsker at tilpasse
skolen, så den tilgodeser alle de kulturelle forskelle, der er. De etniske og kulturelle forskelle
opfattes som en ressource for alle, og fokusset bliver rettet mod det at have etniske minoritetsbørn i
skolen.
Tireli mener, at forskellen på den mono-‐ og multikulturelle tilgang er, at man indenfor den
monokulturelle tilgang forsøger at gøre minoriteten til en del af majoriteten, hvorimod man
igennem den multikulturelle tilgang prøver at bibeholde de forskelle, der er og sætter pris på dem.
Det er svært at finde skoler, der udelukkende har en mono- eller multikulturel tilgang, men det har
betydning, om man stræber efter en mono- eller multikulturel retning. Er det en multikulturel
tilgang, der er målet, skal man udvikle og implementere en interkulturel pædagogik (Ibid.:169).
Ifølge Tireli handler interkulturel pædagogik om at tage udgangspunkt i den aktuelle,
kulturkomplekse virkelighed. Der er især fokus på fordomme og forskelsbehandling og der skal
tages højde for forskellige måder at leve på og forstå verden på, som forekommer i et flerkulturelt
samfund. (Ibid.:170).
Eleverne skal have deres identitet bekræftet og kunne genkende sig selv gennem skolens
undervisning, som skal bygge på elevernes baggrund og bagland (Tireli 2012:177). Eleverne skal
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dog også have udvidet deres perspektiv ved at forholde sig til nye situationer, sammenhænge og
virkelighedsforklaringer. Tireli beskriver, ud fra Anne Hauge, at elever med etnisk dansk baggrund
vil få deres identitet bekræftet igennem en monokulturel tilgang, og samtidig vil etniske
minoritetselever udvide deres perspektiv. Derimod vil både de etniske danske og etniske
minoritetseleverne få bekræftet deres identitet og udviklet deres perspektiv igennem en
multikulturel tilgang. Dette skyldes, at den multikulturelle tilgang vil udfordre og ændre den
eksisterende viden hos eleven (Tireli 2012:177). Når kulturmøder lykkes og man får indsigt i andres
kulturer, vil det skabe en mere nuanceret opfattelse.
Elevernes erfaringer med kulturmøder hænger sammen med deres konstruktion af viden. Et helt
centralt mål i den multikulturelle læringsproces er at danne eleverne til at blive medborgere i det
globaliseret samfund. Majoritetsbørn kan blive udfordret af den multikulturelle tilgang på deres
opfattelser, værdier og sociale praksisser, hvis de vokser op med et ’majoritetssyn’. Det ville derfor
være godt for majoritetsbørnene at få indsigt i andre kulturer, for når børn lærer om andre kulturer,
bliver de mere åbne over for andre mennesker, realiteter og reflekterende over deres egen kultur
(Ibid.:178). Det gør også, at de bliver bedre til at samarbejde med andre mennesker, som er en
vigtig evne at have, når de skal kunne begå sig som borgere i samfundet, i skolen og på fremtidige
arbejdspladser. I næste afsnit vil jeg beskrive den indsigt og forståelse, man kan have for andre
kulturer.

4.3 Etnocentrisme og etnorelativisme
Finn Thorbjørn Hansen, professor på Aarhus Universitet, har beskrevet den interkulturelle
dannelsesproces. Den beskriver han som forskellige former for måder at forholde sig til kulturelle
forskelle. En dannelsesproces, hvor ens personlighedsudvikling tilegner sig en større og større
følsomhed over for kulturelle forskelle igennem forskellige stadier. Denne følsomhed kaldes også
interkulturel sensitivitet, og det er den følsomhed eller interkulturelle kompetence, som er målet for
interkulturel træning (Hansen 1999:93).
Hansen beskriver ud fra Milton Bennetts model menneskets forskellige holdninger til
kulturforskelle (Ibid.:95). Han arbejder med to forskellige kultursyn; det etnocentriske og det
etnorelativistiske. Der findes forskellige stadier indenfor de to kultursyn. Med et etnocentrisk
kultursyn kan man gå fra at være helt uvidende om, at der eksistere andre kulturer - eller ikke vil
anerkende, at der eksistere andre meninger og synspunkter - til at man bevidst opsætter en barrierer
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mellem os og de andre (Ibid.:96). Man oplever kulturforskelle igennem frygt og aggressivitet. Til
det sidste stadie, hvor man bagatelliserer de kulturelle forskelle (Ibid.:98).
Med et etnorelativistisk kultursyn respektere man værdiforskellene (Ibid.:103). Man finder
kulturforskelle spændende, man opsøger dem selv og drives af en nysgerrighed til at forstå de
andres kulturer på deres præmisser. Hvor man i det sidste stadie, den marginale personlighed, er i
stand til at navigere imellem forskellige kulturer (Ibid.:108).
Man når ikke til dette stadium af sig selv, det kræver en enorm refleksivitet og finfølelse, som
udvikler sig bedst indenfor rammerne af interkulturel træning. Ifølge Milton Bennett er det denne
træningsform, som gør, at man kan fuldføre den interkulturelle dannelsesproces (Ibid.:108). Den
interkulturelle dannelsesproces er med til at skabe interkulturel kompetence hos individet, og denne
kompetence vil jeg beskrive i næste afsnit.

4.4 Interkulturel kompetence
Sven Erik Nordenbo, professor ved DPU, mener, at en af skolens mange opgaver er at udvikle
elevernes kompetence. Kompetence er noget individet gør eller kan (Nordenbo 2012:53). Som
uddannelsesinstitution forventes skolen at give eleverne faglig kompetence, der er anvendelige i det
arbejdsdelte samfund. Folkeskolen skal ikke kun inddrage faglig kompetence, men også sociale
værdier, følelsesmæssige reaktioner og motivation (Ibid.:54). Kompetence som fokuserer på andet
end faglige kvalifikationer er derfor vigtige at arbejde med. Kompetencebegrebet bliver dermed
bredere, da det udover de kognitive færdigheder også indebærer emotionelle, sociale og
motivationelle komponenter (Ibid:54).
Undervisningsministeriet udgav en rapport i 2005 om det nationale kompetenceregnskab, som
indeholder 10 nøglekompetencer, som har betydning for elevernes vækst og velfærd. En af disse
kompetencer er den interkulturelle (Pub.uvm.dk).
Der er mange definitioner på interkulturel kompetence. Jeg vil i opgaven tage udgangspunkt i Ellen
Farrs m.fl. definition af interkulturel kompetence fra deres bog Klædt på til verden.
Interkulturel kompetence handler om åbenhed over for forskelle, viden om forskelles historiske
kontekst, evnen til at tage den andens synsvinkel i kommunikation og evnen til at handle ud fra
egne værdier, samtidig med at andres værdier respekteres. Det handler også om mod og vilje til at
handle som deltager i de fællesskaber, man indgår i (Farr m.fl. 2009:13).
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Interkulturel kompetence er ikke noget man kan lære over et par undervisningslektioner. Det er et
livslangt projekt, som udvikles gennem livet i mødet med andre mennesker. Den interkulturelle
kompetence udvikler sig, når man er i stand til at reflektere over sine egne handlinger og måder at
møde forskelle på. Dermed bliver man også endnu bedre til at møde forskelle næste gang (Ibid.:13).
Karen Risager, professor ved Roskilde Universitet, mener, at den kognitive dimension i
interkulturel kompetence handler om, den indsigt vi har i verden altid er perspektivisk. Vi ser
verden med vores egne briller, som er påvirket af vores erfaringer. Vores opfattelse af verden er
påvirket af, hvor vi kommer fra geografisk, socialt, historisk, vores køn osv. Vores
familiebaggrund, skolegang, medier og rejser er knyttet til vores personlige erfaringer som varierer
fra menneske til menneske (Risager 2010; 56).
Ellen Farr m.fl. pointerer, at eleverne skal lære, hvordan man på en hensigtsmæssig måde kan møde
og håndtere forskellighed. Det handler om at kunne agere konstruktivt i uforudsigelige og ukendte
situationer (Farr m.fl. 2009; 12). De interkulturelle kompetencer er et livslangt projekt og mål, og
evaluering er uundværlige elementer i den gode undervisning i interkulturel kompetence (Ibid.:14).
Men hvordan man konkret arbejder med interkulturel kompetence, vil jeg komme ind på i næste
afsnit.

4.5 Religionsvidenskabelige tilgange til et flerkulturelt samfund
Ifølge Mette Buchardt, lektor ved Aarhus Universitet, skal religionslærere være kompetente både i
videnskabelig faglighed og i at omskabe denne faglighed med sigte på at undervise skolens elever.
Det er vigtigt, at man orientere sig med de mange tilgange og traditioner der er for at angribe
religionsundervisningen (Buchardt 2011; 8). En af disse tilgange er monokulturel-, multikulturelog anti-racistisk undervisning. Buchardt mener, at skolen står overfor en opgave i forhold til den
kulturelle forskellighed, der ses i samfundet. Det gælder inden for alle fag, også religionsundervisningen.
Den multikulturalistiske strategi fik sin begyndelse som en reaktion på det monokulturelle
curriculum, som kunne betragtes som en assimilationsorienteret holdning til indvandrere og deres
efterkommere (Ibid.; 210). Strategien tager afsæt i den opfattelse, at forskellighed i sig selv er
positiv. Skolen og undervisningens opgaver er at opdrage eleverne til et flerkulturelt samfund ved at
oplyse, lære og undersøge forskellige kulturer. Repræsentationen i klasseværelset skal dermed være
af andre kulturer end den hvide, vestligt dominerede. Man har en forestilling om, at man kan
opdrage til kulturel pluralisme ved at give eleverne et fortroligt forhold til andre kulturers
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traditioner, symboler og genstande (Ibid.; 210). Arbejdet med fordomme og tolerancebegrebet er i
fokus og arbejdet med forestillingen om, at modsætninger skyldes ukendskab og fordomme.
Fordomme bliver dermed opfattet som noget, der kan fjernes gennem oplysning (Ibid.; 210).
Buchardt pointere, at denne strategi bliver kritiseret for sin fokusering på kultur. Når man ser på et
flerkulturelt samfund, hvor faktorer kan reduceres, hæmmer det dens udvikling, som dermed kan
føre til en statisk kulturopfattelse (Ibid.; 210).
Den anti-racistiske tilgang arbejder derimod med en dekonstruktivt dannelsesvision. Det bliver først
muligt at opdrage til positiv forskellighed, når man er i stand til at reflektere over sin egen
bevidsthed. F.eks. at man er kritisk bevidst om vestens konstruktion af det andet og de andre (Ibid.;
210).
Indenfor det sidste årti har man dog set en tendens til disse to strategier arbejde sammen, hvor man
forsøger at have fokus på et multikulturalistisk curriculum, hvor man samtidig tager højde for antiracistiske kritik.
Den monokulturelle tilgang mener til gengæld, at den sikrer et fælles dannelsesgrundlag for de
kommende generationer og minoritetseleverne får lært de grundlæggende færdigheder, som de vil
blive bedømt på i samfundet. I dansk religionspædagogik ser man især den narrative tilgang
repræsenteret som en kanonorienteret tilgang (ibid.; 211). Fokus er her på de bibelske fortællinger,
som ses som en afgørende forudsætning for dannelsen af elevernes identitet og opretholdelsen af
kristen europæisk civilisation (ibid.; 212). Hvis man vil tilgodese det flerkulturelle samfund eller en
tolerancefremmende undervisning, er der en tendens til at bruge den komparative
religionsvidenskabelige tilgang, som står i modsætning til den narrative tilgang. Den komparative
tilgang lægger op til en ligestilling mellem de forskellige religioner - eller i hvert fald en sensitivitet
over for forskelle. Den komparative religionsundervisning er ofte præget af sammenligninger af
praktisk og kulturlig art som ritualer og myter. Man finder religionernes fællestræk gennem
familieligheder, men der findes nogle begrænsninger, da den kan føre til ansvarsløs pluralisme
(ibid.; 212). Hvis man betragter alle religioner som lige gyldige, er der en risiko for, at det kan føre
til ligegyldighed.
Den antropologiske tilgang er dog også en tilgang, der er suppleret til den komparative tilgang til
religionsundervisningen. Her arbejder man på en antropologisk inspireret måde, hvor eleverne bl.a.
undersøger og arbejder med etnografiske genstande. Denne tilgang kan dog også gå hen og blive et
arbejde med kultur som statisk, i modsætning til dynamisk tilgang til kultur.
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Der er flere tilgange at forholde sig til i kristendomskundskabsundervisningen ift. et flerkulturelt
samfund. Interkulturel undervisning benytter sig af flere elementer fra disse tilgange. Og jeg vil i
næste afsnit beskrive den interkulturelle undervisning.

4.6 Interkulturel undervisning
Ifølge Ellen Farr m.fl. er formålet med interkulturel undervisning, at eleverne opnår interkulturel
kompetence. Eleverne skal blive i stand til at agere i et samfund med forskellige kulturer. Mødet
med andre kulturer skal ikke være skræmmende, men givende. Interkulturelle kompetencer er ikke
et kompetenceområde, man finder i folkeskolens Fælles Mål, men de kan udvikles i samspil med
folkeskolens fag. Alle fag har en international vinkel og omfang, som er en del af det globale
perspektiv (Farr m.fl. 2009:4). Som nævnt er mål og evaluering af undervisningen i interkulturel
kompetence meget vigtigt.
Interkulturel undervisning udvikles via samarbejde og dialog med andre. Opgaver og øvelser i
undervisningen, hvor man arbejder med interkulturel kompetence, skal derfor bestå af samarbejde
og dialog. Eleverne skal se verden med andre øjne og blive udfordret på deres egne og andres
normer, hvor de derefter skal have mulighed for at vurdere og tage stilling. Det handler om at få
eleverne til at reflektere og give dem en bevidsthed gennem øvelserne (Ibid.:14).
Ellen Farr m.fl. har i deres bog Klædt på til verden lavet en beskrivelse over tilgange fra den
pædagogiske værktøjskasse, som er gode at bruge, når man arbejder med interkulturel kompetence,
fordi de er dialogiske, engagerende og involverende (Ibid.:20). I udviklingen af elevernes
interkulturelle kompetence er disse tilgange relevante; Cooperative learning, som er en samling af
strukturer og principper, som sikre, at gruppearbejde, som involverer alle elever, og ikke kun de
aktive. Forumteater, som er en arbejdsform der omfatter både krop og refleksion, hvor man
fokuserer på konfliktområder og inviterer til løsningsmuligheder. Derudover er der også kreativitet
og innovation, portfolio, storyline, projektarbejdsformen m.m. (Ibid.:20)
4.6.1 Hvad, hvem og hvordan
Mette Buchardt har sammen med Liv Fabrin i deres bog Interkulturel undervisning opstillet tre
spørgsmål, man kan tage udgangspunkt i den interkulturelle undervisning. For at få udviklet
elevernes interkulturelle kompetence og få det inkorporeret i undervisningen, kan man stille disse
tre spørgsmål op; hvad, hvorfor og hvordan. En af måderne man kan fremme interkulturel
undervisning på, er at forandre undervisningens indhold, undervisningens hvad. Indholdet i
undervisningen er det der trækkes ind i klasseværelset og det sted, hvor verden bliver repræsenteret
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og gøres tilgængelig for elevernes tilegnelse. Det handler her for læreren om at tænke over, hvilket
udvalg af viden om verden, man vil præsentere for eleverne. Der findes ikke objektiv viden om
verdenen, der vil altid være perspektiver og vinkler på den udvalgte viden, så det handler om at
præsentere eleverne for en viden med forskellige perspektiver (Buchardt & Fabrin 2014:47). Det
drejer sig også om, at der er repræsenteret forskellige vinkler på det aktuelle stof end den nationale
danske eller eurocentriske, vestlige vinkel. Derudover skal man lægge vægt på at fremme elevernes
kildekritiske færdigheder, som at diskutere og stille spørgsmål til det udvalgte viden. Man kan også
som lærer vælge et emne eller en problemstilling, man ser rummer potentiale og mulighed for
diskussion (Ibid.:47).
En anden måde man kan forsøge at fremme sin undervisning i en interkulturel retning er at lade sig
inspirere af, hvem den skal rettes imod. Man kan rette fokusset på eleverne, hvor man ser på deres
baggrunde og nutidige og fremtidige identiteter, og det er det man kalder undervisningens hvem
(Ibid. 57). Det handler om at gøre sig overvejelser omkring, hvilke ”personligheder,” vilkår og
forudsætninger undervisningen skal rumme, udvikle og imødekomme. I undervisningen medtænker
man forskelle og uligheder, som bl.a. kan forklares gennem sociokulturelle forhold.
Arbejdsformer er den tredje mulighed, og det er undervisningens hvordan. Her handler det om,
hvordan eleverne lærer at tilegne sig ny viden. Hvis man som lærer vil interkulturalisere
undervisningen via arbejdsformer, drejer det sig om at overveje, hvilke arbejdsformer der bedst
understøtter det, eleverne skal dannes til eller lære. Der findes to tilgange med arbejdsformer; den
ene handler om at anvende bestemte arbejdsformer, fordi de passer med undervisningens indhold og
dannelsesmæssige mål. Den anden tilgang handler om de metoder, man bruger i undervisningen
skal varieres i forhold til de kompetencer, man gerne vil fremme (Ibid.:72). Hvis fokusset er på
arbejdsformerne, er det fordi man mener, at arbejdsformerne i sig selv kan ændre undervisningen
interkulturelt.

5. Empiri
I dette afsnit vil jeg beskrive den empiri, jeg har indsamlet i min praktik. Jeg vil først kort beskrive
min praktik, og derefter vil jeg forklare og argumentere for mine metodiske overvejelser i
forbindelse med min indsamling af empiri.
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Fra midt oktober var jeg i praktik i 7 uger. Jeg skulle undervise 3. z, 6. z og 7. z i
kristendomskundskab. Jeg havde primært hver klasse i en dobbeltlektion én gang om ugen.
Klasserne bestod næsten udelukkende af etniske danske elever. Min empiri omhandler kun
observationer af eleverne og mine refleksioner gennem forløbet, da jeg har valgt, at min
undersøgelse skal være i forhold til elevernes interkulturelle kompetence og den interkulturelle
undervisning.

5.1 Undersøgelsesdesign
På baggrund af min problemformulering har jeg i min praktik valgt at observere og derefter skrive
mine observationer ned i logbog. Derudover har jeg indsamlet et elevprodukt for hver elev. Jeg har
valgt disse tre former for indsamling af empiri, da jeg mener de bedst kunne understøtte min
undersøgelse af min problemformulering. I undersøgelsen af elevers udvikling af interkulturel
kompetence, er det vigtig at have noget at vurdere eleverne ud fra. Da man ikke matematisk kan
måle på kompetencers udvikling, blev min observation gjort ud fra observationer i undervisningen.
Derudover skulle eleverne også lave et elevprodukt i slutningen af forløbet, som jeg derefter kunne
evaluere ud fra. Jeg vil nedenfor beskrive fordele og ulemper ved de tre former for indsamling af
empiri, jeg har foretaget mig.

5.2 Observation i praksis
Det er en professionel færdighed som lærer at kunne observere. Observationerne gør, at man kan
lægge forholdende bedst muligt til rette for læring (Bjørndal 2003; 34). Der findes umiddelbart to
former for observation; observation af første orden og observation af anden orden. Under min
praktik brugte jeg begge observationsformer i indsamlingen af min empiri. Observation af første
orden benyttede jeg, da min medstuderende gennemførte noget af kristendomsundervisningen, så
jeg kunne koncentrere mig om at observere eleverne i den pædagogiske situation, de befandt sig i.
Derudover foretog jeg mig også observation af anden orden, da jeg også selv underviste eleverne.
Fordelen ved observation af første orden er, at jeg udelukkende kunne koncentrere mig om at
observere eleverne (ibid.:35). Undervisningsforløbet var planlagt i samarbejde med min
medstuderende, så hun kunne varetage undervisningen, og jeg havde mulighed for at observere af
første orden. Derudover benyttede jeg mig også af observation af anden orden, da jeg observerede
samtidigt med, at jeg underviste. Fordelen ved observation af anden orden er, at jeg ikke behøvede
at have en til at observere for mig eller overtage min undervisning, da jeg ofte selv var bedst inde i
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stoffet og vidste, hvilken vej jeg ville. Ulempen ved at observere generelt er, at man ikke kan
kontrollere alle de indtryk, man får på en gang. Det er derfor vigtigt, at man er opmærksom på det
informationskaos, man kommer ud for (ibid.; 36).
Jeg blev meget opmærksom på observationens mangler, da min medstuderende og jeg, op til flere
gange, havde forskellige opfattelser af den pågældende kristendomsundervisning. Det kunne både
være i form af, at vi efter endt undervisning havde observeret noget forskelligt: Det er selvfølgelig
en fordel at være to. Men vi kunne have observeret det samme, men derefter tolke det på hver vores
måde. Dette giver et godt billede af, at tegn er noget vi bestemmer, som Frode Boye Andersen
beskriver i sin artikel Tegn er noget vi bestemmer. Tegn er det, der er med til at bestemme, om vi er
på vej mod vores mål. Vil man opnå noget bestemt med undervisningen eller en elev, er det tegnene
der fortæller os, om vi har nået disse mål. Det er derfor vigtigt, at man ved, hvilket tegn man vil
observere på (Andersen 2005:29).

5.3 Logbog i praksis
I min praktik har jeg også brugt ustruktureret logbog for at fastholde mine observationer og
refleksioner. Denne dokumentationsform er meget detaljerig. Fordelen ved brug af ustruktureret
logbog er, at man er åben overfor optagelsen af ting undervejs (Ibid.:74).
Jeg har prøvet, så vidt muligt, i min logbog at føre en meget objektiv nedskrivning af mine
observationer, hvor jeg derefter har været subjektiv og nedskrevet mine tanker og tolkninger af de
objektive observationer.
Ulempen ved ustruktureret logbog er, at den er krævende at behandle og analysere efterfølgende.
Det kan være svært at tyde mønstret i logbogen, især hvis den er skrevet over en længere periode,
for der kan man let komme til at drukne i beskrivelser (Ibid.; 74). Jeg er klar over, at jeg ikke kan
nedskrive alle observationer for hver undervisningsgang, og det dermed kun er de observationer,
der har fanget min opmærksomhed. Det betyder også, at i min observation af anden grad, vil der
være situationer, jeg ikke observerer, fordi mit fokus er rettet på undervisningen.

5.4 Elevprodukt i praksis
I alle 3 klasser udførte vi en slutevaluering. Vi differentierede evalueringerne i forhold til
klassetrinet. I 3. klasse skulle de skrive i deres kladdehæfte 3 ting, de havde lært, 2 ting de ville
fortælle en anden og 1 ting de ville gøre fremover.
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I 6. klasse gennemgik vi hele forløbet i overskrifter, som blev skrevet på tavlen, hvor de
efterfølgende skulle nedskrive deres tanker omkring forløbet i 15 min. ud fra spørgsmålene; hvilke
tanker har jeg gjort mig? Er der noget, der har undret mig? Har jeg lært noget de sidste 7 uger?
I 7. klasse skulle eleverne skrive et essay på 20 min. ud fra en af de 7 overskrifter, som var skrevet
på tavlen; Hvad er en dansker? Mødet med det fremmed. Alene i en ny verden. Kulturmøder. Så
forstå os dog! Religion og forskellighed. Dit liv, mit liv – en verden.
Tanken var, at vi gennem en slutevaluering kunne få et indblik i elevernes tanker omkring emnet og
dermed se, om der var sket en progression. Derudover kunne eleverne igennem metakognition blive
bevidste om deres egen læring. Ulempen ved at analysere på elevernes produkt er, at det kun giver
et øjebliksbillede af elevernes refleksioner og tanker. Der er mange ting, der kan spille ind på
elevens præstation, det kunne bl.a. være elevens daværende humør, motivation, evalueringsformen,
eller at eleven skriver, hvad de tror, jeg gerne vil læse osv. Ulemperne er selvfølgelig noget jeg
tager forbehold for i analysen, men analysen vil dog være bygget på mine observationer og
elevernes produkt bl.a.

6. Analyse
I dette afsnit vil jeg analysere de observationer, jeg har gjort mig i praktikken, ud fra min valgte
teori for at besvare min problemformulering. Jeg vil starte med at forklare tankerne bag
planlægningen af kristendomskundskabsfaget med henblik på at udvikle elevernes interkulturelle
kompetence og derefter, ud fra min teori, analysere mine observationer fra undervisningen.
Dernæst vil jeg analysere og diskutere udviklingen af elevernes interkulturelle kompetence ud fra
min logbog og et par af elevernes evalueringsprodukt. Til sidst vil jeg slutte af med, hvilken
erfaring jeg har gjort mig gennem arbejdet med interkulturel undervisning, og hvorfor dette fokus er
relevant.

6.1 Den interkulturelle undervisning
I Fælles Mål 2009 eller De Forenklede Mål 2014 finder man ikke interkulturel kompetence som et
kompetencemål. Men da alle fag har en international vinkel, kan man ifølge Farr (Farr m.fl.
2009:4), udvikle dem i samspil med andre fag i folkeskolen. I kristendomskundskab beskæftigede
min medstuderende og jeg os med De Forenklede Mål fra 2014, da skolen allerede tog
udgangspunkt i disse. Undervisningen tog udgangspunkt i følgende færdigheds- og vidensmål:
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Livsfilosofi: ”Eleven har viden om grundlæggende tilværelsesspørgsmål, som de kommer til udtryk
i religioner og livsopfattelser.”
Etik: ”Eleven kan udtrykke sig om grundlæggende etiske problemstillinger.”	
  
Tro og tvivl: ”Eleven kan udtrykke sig om opfattelser (…) mennesker.”
(Emu.dk)
Disse mål mente jeg havde en international vinkel i kristendomskundskab, som dermed blev
grundlaget for vores 7 ugers undervisning i kristendomskundskab.
Når der i pædagogiske sammenhænge tales om interkulturel pædagogik, er det ofte i forhold til
tosprogede elever eller i forhold til fremmedsprogsfagene i folkeskolen. Men jeg vil gerne
undersøge, om det ikke kan være lige så vigtigt at se på de etniske danske elever.
Tireli påpeger (Tireli 2012:178), at når børn lærer om andre kulturer, bliver de åbne over for andre
mennesker og realiteter, og dermed bliver de bedre til at arbejde med andre mennesker, hvilket er
en god egenskab i et flerkulturelt og globaliseret samfund. Etniske danske elever kan altså have
ligeså meget brug for at udvikle deres interkulturelle kompetence som andre etniske elever, da vi
ifølge Tireli (Tireli 2012:168) kan anse Danmark for et flerkulturelt samfund.
I praktikken havde jeg udelukkende etniske danske elever i min kristendomskundskabsundervisning. Jeg bestræbte mig på at tilrettelægge en undervisningen der var multikulturel, da den,
ifølge Tireli (Tireli 2012:168), sigter efter et kulturelt og rummeligt samfund, hvor anerkendelse af
den kulturelle kompleksitet og diversitet er central. Modsat den monokulturelle tilgang, hvor man
ser kulturel forskellighed som et problem (Tireli 2012:168).
Arbejdet med de etniske danske elevers interkulturelle kompetence var i fokus, hvor emnet var
forskellige kulturer. Kristendomskundskab var et oplagt valg at gøre dette i, for som Podemann
beskriver (Podemann 2010:13), giver religion en autoritet til kulturens klassifikationer og omvendt.
Og interkulturel kompetence handler om at besidde kompetence, som ruster en til at navigere i
forskellige kulturer og deres klassifikationer.
For at få et flerkulturelt samfund til at fungere, er det vigtigt, at man er åben over for hinanden. Der
findes forskellige tilgange til kristendomsundervisningen, hvis man vil fokusere på det flerkulturelle
samfund. Den interkulturelle undervisning indebærer flere elementer fra den multikulturelle og antiracistiske tilgang. Ifølge Buchardt (Buchardt 2011:210) opdrager den multikulturalistiske tilgang til
et flerkulturelt samfund, som også er det centrale i den interkulturelle undervisning.
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I den anti-racistiske tilgang mener man, at mennesket først er i stand til at se positivt på
forskellighed, når man er i stand til at reflektere over sin egen bevidsthed. Den interkulturelle
undervisning arbejder også meget med dette syn, hvor man vægter, at eleverne skal have viden om
sig selv og egen kultur. Min hensigt var fra start at udvikle elevernes interkulturelle kompetence, og
det ville jeg gøre gennem arbejdet med forskellige kulturer og øvelserne fra Farrs bog Klædt på til
verden. Det så bl.a. således ud i 3. z:
I 3. z så vi en film med Pippi. Eleverne skulle efter filmen diskutere, hvordan Pippi levede sit liv
forskelligt i forhold til Tommy og Annika, og hvorfor de var venner, når de levede så forskellige
liv. Derefter lavede de også en livscirkel for Pippi, hvor de skrev og tegnede de ting, de troede var
det vigtigste for Pippi. Til slut skulle de lave deres egne livscirkel og fremlægge den for hinanden i
mindre grupper.
Eleverne fik her et indblik i, hvordan man kan leve vidt forskellige liv, men stadig være venner.
Eleverne fik en begyndende forståelse for forskellighed, og at værdiforskelle ikke behøver at være
en hindring for at være venner. Derudover fik de sat ord og billeder på, hvad der betyder mest for
dem selv, for derefter at finde ud af at ens skolekammerater havde noget helt andet i deres
livscirkel. Efter øvelsen spurgte jeg klassen, om der var nogen der havde undret sig over en ting i en
klassekammerats livscirkel, hvortil bl.a. Søren fortæller, at han ikke forstod, at William havde
tegnet sit wc i sin cirkel. Derefter fik vi en klassesamtale om at kunne lide forskellige ting, og
hvordan det er federe på den måde. For hvor ville det være kedeligt, hvis vi alle kunne lide det
samme. Eleverne når målet for undervisningen, idet de får indsigt i vigtige ting i deres eget liv,
opnår viden om de ting, der er vigtige i deres klassekammeraters liv og kan få øje på forskelle og
ligheder mellem sig selv og andre.
Den interkulturelle undervisning gør, at eleverne møder forskellige menneskers opfattelser af
verden, hvordan netop de oplever livet og hvordan man håndterer det. Dette område opfylder også
Folkeskolelovens § 1, som lyder: ”Folkeskolen skal (…) give eleverne kundskaber og færdigheder,
der: (…) gør dem fortrolige med dansk kultur (…), giver dem forståelse for andre lande og kulturer
(…).” (se bilag 1). Den interkulturelle undervisning opfylder netop dette. Noget man dog må
forholde sig til, når man gennemgår samme emne i en klasse i indskolingen, mellemtrinet og
udskolingen, er, at det stiller meget forskellige krav til niveauet, og der var selvfølgelig brug for at
differentiere.
I 3. klasse oplevede jeg, at kultur var et meget abstrakt begreb, dog kunne man godt tale om
forskellige verdener, og hvordan mennesker kan leve forskelligt afhængig af, hvor de bor. Eleverne
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lærer dermed, som Podemann pointerer (se 4.1), at man indenfor hver enkelt kultur kan inddele
eller klassificere verden og menneskelivet på sin egen måde. Podemann mener, at det er en stor
hjælp at sætte fremmed kulturers inddelinger eller klassifikationer i system, når man skal lære om
dem. Det oplevede jeg dog i undervisningen kunne gå hen og blive et statisk kultursyn, da man
hurtigt kunne komme til at se kultur som en bestemt opskrift og noget iboende i den enkelte.
Jeg ville gerne give eleverne en oplevelse af en anden kultur, men også en forståelse for, hvordan
det kan føles at komme fra en kultur til en anden kultur. I 3. z så vi en film Winkys hest, som
handler om en kinesisk pige, der skal flytte fra Kina til Holland med sine forældre. I filmen oplever
man hendes møde med en helt anden kultur, og hvilke forhindringer det giver hende. Målet med
undervisningen var, at eleverne fik en forståelse for andres følelser, situationer og kulturelle
forskelle, som dermed skulle give eleverne en åbenhed over for forskelle og kunne kommunikere
om egne og andres kulturelle baggrund. Næste undervisningslektion havde min medstuderende og
jeg forvandlet deres klasse og musiklokale om til et indisk-inspireret rum og et afrikansk-inspireret
rum. I det indiske rum skulle eleverne dufte til krydderier, se på billeder fra Indien og hinduismen.
De blev klædt ud og dansede til indisk musik. I det afrikanske rum smagte elever på forskellig
afrikansk-inspirerede retter og spillede på bongotrommer. Under besøget i Indien udbryder Simone
til sine klassekammerater; ”Ej, det jo præcis ligesom Windy! Det er nok meningen, at vi også skal
opleve hvordan det er at komme til en anden kultur.” (se bilag 3).
Simone viser her en forståelse for andres følelser og situationer, da hun refererer til Windy. Simone
er altså opmærksom på, at sådan som de oplever de fremmede ting i klassen, må være noget i stil
med det Windy har følt i filmen. Hun udviser også en forståelse for kulturelle forskelle, da hun er
helt med på, at de er ved at opleve en form for kulturmøde.
Efterfølgende får vi en snak i klassen omkring Windy. Flere af eleverne pointerer, at det må være
svært for Windy, og det er synd for hende, fordi man flere gange oplever hende komme ud for
svære situationer i mødet med den fremmede kultur. Jeg spurgte eleverne, hvad de ville gøre, hvis
en pige eller dreng som Windy startede i klassen. Elevernes slutevaluering giver et tydeligt billede
af deres svar, og hvor meget denne film og snak har påvirket dem. Evalueringen gik ud på, som
nævnt, at de skulle skrive 3 ting de havde lært, 2 ting de ville fortælle en anden og en ting de ville
gøre fra nu af (se bilag 4):
Der er mange forskellige kulturer
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Hvis en ny pige/dreng kommer ind i klassen, vil jeg tage godt i mod dem.
Elev, 3. z

Kultur i andre lande. Være god mod andre
Fortælle om andre lande. Fortælle om andres liv
Rejse verden rundt
Elev, 3. z
	
  
Jeg har lært, at kulturer kan være så forskellige
Vil tage godt imod en, hvis de kommer
Hvad der betyder mest i mit liv
Elev, 3. z
Dette var et generelt billede af elevernes evaluering af forløbet. Eleverne viser to ting igennem
evalueringer. De taget ordet kultur til sig, hvilket jeg troede var et for abstrakt ord for dem. Men
eleverne bruger ordet rigtigt og har en god forståelse for, hvad det indebærer, dog betyder det ikke,
at de kender til ordets kompleksitet. På trods af min formodning brugte jeg stadig ordet kultur som
en del af mit ordforråd, hvilket har resulteret i, at det også blev en del af elevernes ordforråd.
Derudover viser eleverne evnen til at sætte sig ind i andres situationer og følelser, idet de har
forstået kompleksiteten i at være i en fremmed kultur, og man derfor kan hjælpe andre igennem
kulturmødet ved bl.a. at tage godt i mod dem. En af drengene udtrykte endda: ”Hvis der starter en i
vores klasse, der kommer fra et andet land, så vil jeg gå hjem og lære det sprog han taler, så har han
en at snakke med.”
Undervisningens hvad
Undervisningens indhold vurderede jeg, inden jeg præsenterede det for eleverne, da man skal tænke
over, hvilket udvalg af viden man præsenterer for eleverne (se 4.6.1). Jeg valgte stof, der kunne
diskuteres og stilles spørgsmål til, som rummede potentiale for diskussion, så eleverne kunne
fremme deres kildekritiske færdigheder. Det var både i form af artikler, sangtekster, film,
dilemmaøvelser m.m.
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Eleverne skulle også opnå kendskab til sig selv og hinanden, så de kunne lære sig selv at kende og
opleve, at deres klassekammerater vægtede nogle ting anderledes end dem selv, som også er vigtig i
tilegnelsen af interkulturel kompetence, som eksemplet med 3. z’s livscirkler. Dermed får eleverne,
forhåbentlig, udvidet deres perspektiv, som de kan få, når de forholder sig til nye situationer og
holdninger, som er anderledes end deres egne, hvilket også baner vej mod Bennetts etnorelativistiske kultursyn, hvor man respekterer de forskellige kulturers værdiforskelle (se 4.3).
Efter nogle uger gik det op for mig, at opgaverne vi stillede eleverne oftest var på et refererende
niveau. I starten var det fint, da de på et refererende niveau kunne tilegne sig interkulturel viden,
men som Farr m.fl. pointerer (Farr m.fl.2009:13), udvikler man først de interkulturelle
kompetencer, når man er i stand til at reflektere over sine egne handlinger og måder at møde
forskelle på. Vi ville dermed gerne stille eleverne opgaver, som skulle få dem til at analysere og
reflektere over indholdet. Det gjorde vi bl.a. med dilemmaøvelser, som bestod af et
dilemma/problem, der skulle løses. Eleverne fik uddelt roller og dermed også holdninger, som de
skulle repræsentere. Det stillede eleverne i den situation, at de skulle forholde sig til en
holdning/synsvinkel, der muligvis ikke var som deres egen. Johan fra 7. z skulle argumentere, som
skolelærer, for, hvorfor (fiktive) Kinda ikke måtte bære tørklæde om hovedet i undervisningen (se
bilag 5):
Da eleverne får tid til at forberede deres roller, hiver Johan fat i mig og fortæller mig: ”Det jo
mega svært at argumentere for en andens holdning, når det ikke er min egen.” Jeg nikker med et
smil og fortæller ham, at det er derfor, vi øver det, så vi kan lære at sætte os ind i andres tanker.
- Uddrag fra logbog d. 13/11-14, 7. klasse
Her ser vi et eksempel på problematikken med at tage en andens synsvinkel. Men det ses, at
eleverne er ved at tilegne sig evnen til at tage en andens synsvinkel i kommunikation, og øvelsen
udfordrede også nogle af eleverne til at handle ud fra egne værdier, mens de skulle respektere
andres, som Farr bl.a. er inden på (se 4.1).
Undervisningens hvem
En af Buchardt og Fabrins spørgsmål til interkulturel undervisning var igennem undervisningens
hvem. I interkulturel undervisning ser man også på elevernes sociokulturelle forhold. Hvis man ser
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på deres identiteter, som Buchardt og Fabrin (se 4.6.1) mener man kan, er elevernes baggrund deres
danske rødder. Deres nutidige identitet bygger bl.a. på et mikroniveau, som umiddelbart består af
etniske danskere, da skolens elever består af ca. 98 % etniske danske elever, og de som nævnt har
danske rødder. Deres fremtidige identitet som voksne vil befinde sig i en flerkulturel og globaliseret
verden.
Jeg ville gerne forberede eleverne på et liv, hvor de vil opleve kulturmøder. Det kan ske gennem
deres fremtidige studie, arbejde, hvis de skal ud at rejse, flytter til en storby og gennem meget
andet. Deres opfattelse af verden vil være præget af deres personlige erfaringer, som bl.a. kommer
gennem deres skolegang, venner og familie. Da jeg som lærer skal forberede eleverne på
uddannelse, arbejde, blive aktive medborgere og alsidige, synes jeg også, at jeg skal bestræbe mig
på at udvikle deres interkulturelle kompetence. Man kan håbe på, at de dermed vil gå ind i
kulturmødet med nogle gode redskaber og større åbenhed.
Undervisningens hvordan
Det andet spørgsmål er hvordan. Undervisningens arbejdsformer var noget af det centrale, vi
arbejdede med. Vi arbejdede med begge arbejdsformer, som Buchard og Fabrin pointerer (Buchardt
og Fabrin 2014:72), at man kan arbejde med, når man ser på den interkulturelle undervisnings
hvordan. Indhold  arbejdsmetode, og arbejdsmetoden kompetence  metode. Når fokus i
undervisningen var på elevernes interkulturelle viden, gjorde jeg brug af tilgangen, hvor man
vælger indholdet og derefter arbejdsmetoden i forhold til indholdet. Det gjorde vi bl.a., hvor vi
gerne ville have eleverne fik viden om den danske kultur. Eleverne skulle gennem tre værksteder,
som til sidst skulle resultere i en planche med overskriften dansk kultur. I det ene værksted skulle
de lave en research om dansk kultur og derefter skrive ord på deres planche, som de mente hørte til
den danske kultur. I det andet værksted skulle de søge på danske digte og derefter selv skrive et digt
om Danmark på deres planche. I det sidste værksted skulle de klippe og tegne billeder på planchen,
der repræsenterede Danmark. Øvelsen fungerede godt, og eleverne var meget motiveret, kunne jeg
vurdere ud fra deres engagement. Jeg valgte denne øvelse ud fra, at målene bl.a. lagde op til, at de
opnåede viden om egen kulturel baggrund, kunne kommunikere om egne værdier og indgå i en
åben og fordomsfri dialog, og derudover kunne forholde sig kritisk til informationer og udsagn
(Buchardt m.fl. 2009:149).
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Eleverne var aktive og motiverede. De tre værksteder fungerede godt, da de ikke nåede at kede sig,
før de skulle skifte til næste værksted, (…). De hyppigste ord på plancherne: leverpostej, frikadeller,
kristen, sport, hvide, vikinger, rugbrød, svane (…). Jeg synes det endte med, at undervisningen førte
til, at vi satte lighedstegn ved dansk kultur og en masse konkrete ting, og det var ikke det, der var
meningen.
Uddrag fra logbog 30/10-14, 6. z (se bilag 6)
Ud fra logbogen kan man argumentere for, at eleverne får tilegnet sig en viden om dansk kultur som
noget statisk (se 4.1). Ud fra et dynamisk kultursyn ville man ikke kunne sige, at dansk kultur er lig
med, at man er hvid i huden og spiser rugbrød med leverpostej. De nævner alt fra mad til dyr til
noget historisk. Det er ikke en logisk kæde af ting, de nævner, men tilfældige symboler. Hvorfor
oplever eleverne dansk kultur på denne måde? Tænker de, at alle danskere kan blive samlet under
en fællesnævner, eller er det mere en konsekvens af virkeligheden, som måske er optaget igennem
medierne? Kan man ikke afvige fra dette kulturbillede og stadig være dansk? Det bliver en opskrift
på, hvad dansk kultur er, og det skal man være opmærksom på. Det problematiske ved, at eleverne
nævner disse ting i forhold til øvelsen, er, at kultursynet bliver statisk og ikke dynamisk. Man skal
se på dansk kultur som noget, der udvikles hele tiden blandt danskere og dermed også forandrer sig.
Dansk kultur kan derfor være noget i dag, men var noget helt andet for 20 år siden, og bliver igen
noget tredje i morgen.
Når mit fokus var at fremme elevernes interkulturelle kompetence, gjorde jeg brug af tilgangen,
hvor man vælger en kompetence, man ønsker at udvikle og derefter udvælger forskellige metoder,
som fremmer denne kompetence.
Et eksempel på dette var, at vi i 7. z lavede en øvelse, hvor 3 elever kom ud for døren og fik af vide,
at de om lidt skulle besøge en landsby i landet Talano. De var 3 ulandsfrivillige, der skulle
undersøge, hvad talanoerne skulle have hjælp med. De fik at vide, at talanoerne kun kunne sige ja
og nej, så de skulle overveje deres spørgsmål nøje, for at finde ud af, hvad problemet var. I
mellemtiden fik resten af klassen også dette at vide. Derudover fik de at vide, at de kom fra en
bestemt kultur, hvor man var meget høflige over for fremmede, men man talte kun med andre, hvis
de satte sig på jorden og tog skoene af, præcis som de selv havde. Målet med øvelsen var, at
eleverne kunne opnå viden om forskelle i kulturelle normer og værdier, og at eleven bliver bevidst
om, at der kan være andre måder at gøre tingene på end ens egen (Farr m.fl. 2009:140).
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De 3 ulandsfrivillige kom ind til en klasse, hvor alle sad på jorden. De selv stod oprejst og vinkede
til talanoerne og prøvede at hilse. De spurgte, hvad problemet var, men kom hurtigt i tanke om, at
talanoerne kun kunne svare ja og nej (se bilag 5):
1. ulandsfrivillig: ”Har I ondt nogen steder?”
Intet svar fra talanoerne.
2. ulandsfrivillig: ”Mangler I vand?”
Efter flere spørgsmål kigger de ulandsfrivillige på hinanden og løfter skulderne. 3. udlandsfrivillig
siger intet. 1. ulandsfrivillig sætter sig på knæ foran en af talanoerne og giver hånden for at sige
goddag, men talanoen smiler bare. 2. ulandsfrivillig hiver fat i en af talanoernes arme og hiver i
den for at få hende op og stå.
Uddrag fra logbog 19/11-14, 7. z
Efter nogen tid opdager 2. ulandsfrivillige, at alle talanoerne har taget deres sko af, og det gør de så
også. 2. ulandsfrivillig foreslår, at de også prøver at sætte sig på jorden, og straks er der
kommunikation mellem de ulandsfrivillige og talanoerne.
Efter øvelsen spurgte jeg de ulandsfrivillige, hvordan de oplevede situationen (se bilag 5):
Anna (2. ulandsfrivillige): ”Det var vildt frustrerende i starten, da de ikke ville snakke med os, og
man følte man prøvede alt.”
Felix (3. ulandsfrivillige): ”Jeg anede slet ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg tænkte de var dumme”
Mig: ”Andreas, hvordan fik I dem så til at kommunikere med jer?”
Andreas: ”Jamen, da vi var ved at give op, stod vi jo bare og kiggede på dem, og så opdagede vi jo,
at de ikke havde sko på og det måske betød noget, ligesom de også sad ned.”
Mig: ”Malte, hvordan oplevede du det som talanoer?”
Malte (talanoer): ”Jeg synes det var ubehageligt, fordi de stod og kiggede ned på os og grinede af
os.”
Mig: ”Simone, hvordan havde du det med at blive hevet i armen?”
Simone: ”Det var ikke fedt. Da hun gjorde det, tænkte jeg, at det da slet ikke hjælper at hive mig i
armen, for at få mig til at sige noget.”

Institut	
  for	
  Skole	
  og	
  Læring	
  
Professionshøjskolen	
  Metropol	
  

24	
  

Charlotte	
  Zwiebler	
  Damsgaard	
  
30110118	
  
	
  

Professionsbachelor	
  
	
  

Kristendomskundskab	
  
d.	
  12/01-‐2015	
  

Det der skete i klassen kunne man kalde et opsat kulturmøde og en interaktion. Interaktionen sker
idet de tre ulandsfrivillige møder talanoerne, hvilket stille dem i en ukendt situation. De har ikke
prøvet denne øvelse før, og deres egne klassekammerater bliver pludselig fremmede for dem, da de
ikke kender til hinandens baggrund for opgaven.
Man lever og agerer forskelligt inden for hver enkelt kultur, og det er først når vi ’støder sammen’
med andre, at vi bliver bevidste omkring vores egen måde at leve og agere på i verden (se 4.1). Det
ser vi bl.a. i eksemplet fra oven, hvor 1. ulandsfrivillig prøver at række hånden frem til en af
talanoerne, men blot får et smil tilbage. Den måde han plejer at hilse på fungerer altså ikke her. For
at dialogen skal lykkes i en interaktion, skal man ifølge Farr m.fl. (Farr m.fl. 2009:12) kunne aflæse
og indrette sin egen kommunikation efter, hvordan den/de andre kommunikerer. Det er præcist det
der gør, at de ulandfrivillige til sidst får kommunikation med dem, fordi de aflæser talanoerne, som
Andreas fortæller, og tager deres sko af og sætter sig på jorden.
Det var især denne arbejdsmetode jeg fokuserede på igennem hele forløbet, fordi - som man her kan
se - går ind og kræver, at eleverne prøver at begå sig i en uvant situation som den interkulturelle
kompetence netop handler om. Det gode ved denne opgave er også, at de får en forståelse for,
hvordan man skal navigere blandt fremmede kulturer. Det hjælper ikke at hive en fremmed i armen
for at få dem til at snakke, eller grine af dem. Men at aflæse deres kropssprog og situationen er en
god start på kulturmødet.
Denne opgave går netop ind og arbejder med de opstillede færdigheds- og vidensmål fra
kristendomskundskab (se s. 16). Hvilket er fordi, at eleverne prøver at udtrykke sig om opfattelser
af mennesker og begynder at få en viden om, hvordan forskellige opfattelser af livet kommer til
udtryk og er forskellige. De får også en forståelse af andre kulturer igennem sådan en øvelse, som
rammer kravet fra Folkeskoleloven, som netop siger, at eleverne skal have en forståelse for andre
kulturer. Denne øvelse er rigtig god på mange måder, og en vi også gentog som ønske fra eleverne.

6.2	
  Den	
  interkulturelle	
  dannelsesproces	
  
Øvelserne fik jeg god respons på, og ser jeg tilbage på min logbog, er der mange positive
oplevelser, hvor eleverne får reflekteret over øvelserne. Jeg har dog svært ved at bedømme, om det
har indflydelse på dannelsesprocessen over længere tid. Elevernes interkulturelle dannelsesproces er
svær at måle på, så det blev ud fra mine observationer, at jeg bedømte elevernes progression.
I 6. klasse var der især en af drengene, Viggo, der skilte sig ud, da han er en dreng, der gerne ytrer
sine meninger og holdninger. Op til tre gange har jeg noteret i min logbog, at Viggo fortæller til
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klassen og mig, at han ikke er racist, men mørkeræd. Under en af vores øvelser ytrer han sig også
således (se bilag 6): ”Alle mørke mænd har våben på sig.”
Viggo kommer her til at give et billede af et etnocentrisk kultursyn, da han opstiller en barriere og
udviser en vis frygt. Vores indsigt i verden er altid perspektivisk og påvirket af vores erfaringer (se
4.4). Viggo fortæller, han har gået på en skole, hvor der var mange indvandrere, og det altid var
dem, der lavede ballade. Viggo kan altså være påvirket af sine erfaringer fra skolen, som er en af de
steder, man kan blive påvirket fra.
Den 25. november havde jeg arrangeret et besøg fra Ung 2400 gennem Red Barnet Ungdom. Der
kom to rollemodeller i klassen og fortalte om deres personlige integrationshistorie, som bl.a.
handlede om de problemstillinger, man kan komme ud for som dansker med anden etnisk baggrund,
som derefter blev temaet for debat (redbarnetungdom.dk). De to rollemodeller lod eleverne stille
spørgsmål, og derefter stillede de en række spørgsmål, som eleverne skulle diskutere i grupper, som
f.eks., hvad definerer en dansker? Hvilke fordele og ulemper er der ved at være etnisk dansk og
have anden etnisk baggrund? Efter besøget talte vi i klassen om, hvad eleverne havde fået ud af
besøget, og her spurgte jeg bl.a. (se bilag 6):
Mig: ”Er der nogen af jer, som har gjort jeg nogle nye tanker efter besøget?”
Viggo: ”Jeg har tænkt på, at man skal passe på med at dømme folk med det samme ud fra deres
udseende.”
Uddrag fra logbog d. 25/11-14, 6. z
Her ser vi en helt anden indstilling fra Viggos side. Under besøget blev der åbnet op for dialogen
om fordomme og forskelsbehandling, hvilket netop er det, den interkulturelle undervisning danner
grundlag for, hvor man tager udgangspunkt i den aktuelle, kulturkomplekse virkelighed (se 4.2).
Viggo oplevede et kulturmøde i mødet med de to rollemodeller, som begge var mørke i huden,
havde en anden religion end kristendom og var født i et andet land. Mødet med dem gav Viggo en
indsigt i, at mennesker lever på forskellige måder og forstår verden anderledes. Når børn lærer om
andre kulturer, bliver de også mere åbne over for mennesker, der er forskellige fra dem selv, hvilket
er det Viggo viser i ovenstående citat. Viggos kultursyn kan ses her som et etnorelativistisk eller et
begyndende etnorelativistisk kultursyn, da han anerkender, at der findes kulturforskelle og viser en
vis interesse. Til slut i forløbet skulle eleverne i 6. klasse bruge 15 minutter på at nedskrive deres
tanker omkring hele forløbet. Nedenstående er Viggos produkt (se bilag 7):
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”Ikke noget nyt end at kvinder vil bestemme, hvad der er dansk. Nogle indvandrere synes, det er et
meget stort ansvar at hente sin bror efter skole. Jeg er racist.”
Elevprodukt skrevet d. 2/12-14, Viggo 6. z
Hvor vi tidligere så, at Viggo kunne sætte sig ind i andres situation og havde fået en sensitivitet
omkring forskelle, kunne hans tekst give et udtryk af et mere etnocentrisk kultursyn. Han er stadig
så fastholdt på de forståelser, han har, og de klassifikationer han har i forvejen. Igennem det her
eksempel fremgår det tydeligt, at man ikke kan udvikle en interkulturel kompetence over 7 uger
eller 2 timer om ugen, men det er et livslangt projekt, der skal udvikles gennem hele livet i mødet
med andre mennesker, akkurat som Farr pointerer (se 4.4). Hvis man ser på Viggos
dannelsesproces, er det interessante, at han ikke alligevel er så fastlåst på sine forståelser, som man
umiddelbart kunne tænkte. Man kunne jo se, at mødet med rollemodellerne og deres historie har
rørt ham, da han efterfølgende udviser empati.
Noget der er interessant er, at han bruger ord som mørkeræd og racist. Hvor har han de ord fra, og
kan man bryde op med de ord? Spørgsmålet er, hvad der er sket siden Viggo skifter fra at være mod
et begyndende etnorelativistisk kultursyn til, at han igen pointerer, at han er racist. Det kunne
muligvis være, at han efter mødet med rollemodellerne er kommet hjem og har fortalt sin familie
eller venner om sine oplevelse, og han så er blevet påvirket igen. Det betyder altså rigtig meget,
hvor man kommer fra, og hvilke omgivelser man bliver påvirket af.

6.3 Den interkulturelle pædagogik i kristendomskundskab
I Folkeskolelovens § 1, stk. 3 står der således: ”(…) Skolens virke skal derfor være præget af
åndsfrihed, ligeværd og demokrati” (se bilag 1). Skolen skal være præget af bl.a. ligeværd, hvilket
jeg forstår som, at skolen skal sørge for, at alle elever føler sig lige meget værd, uanset hvor de
kommer fra.
Det er netop dét den multikulturelle skole gør, i modsætning til den monokulturelle skole. Eleverne
har brug for at få deres identitet bekræftet og kunne genkende sig selv gennem undervisningen, og
på den måde vil eleverne også føle sig ligeværdige.
Den monokulturelle tilgang er præget af sikre grundlæggende færdigheder, eleverne kan blive
bedømt på i samfundet. Den monokulturelle tilgang sikrer dermed et fælles dannelsesgrundlag for
de kommende generationer. Det sker bl.a. igennem den kanonorienteret undervisning. Problemet er
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bare, at den kommende generation kommer til se forskellig ud. Det styrker dog ikke elevernes
interkulturelle kompetence eller forbereder dem til et flerkulturelt samfund. Det gør den
multikulturelle tilgang til gengæld. I den multikulturelle tilgang vil man forsøge at bekræfte alle
elevers identiteter uanset, hvor de kommer fra. Hvor målet er, at man vil udvikle alles perspektiv.
Hvor det i den monokulturelle tilgang kun vil være de etniske danske elever, der får deres identitet
bekræftet, det vil minoriteten ikke. Minoriteten vil til gengæld forsøge at få deres perspektiv
udviklet, hvor etniske danske elever ikke vil (se 4.2). Der er altså fordele og ulemper ved begge
tilgange, så det handler om, hvilket valg man tager, og hvor man vil styrke eleverne.
Eleverne i min praktik var, som nævnt, alle etniske danske, og ville derfor sagtens kunne få deres
identitet bekræftet igennem den monokulturelle tilgang, og de ville, højst sandsynlig, også blive
præget til ligeværd. De ville dog ikke få udviklet deres perspektiv, og muligvis heller ikke opleve,
at ligeværd handler om, at alle mennesker er ligeværdige, og ikke kun dem, der hører til
majoriteten. Mit mål i undervisningen var at føre en multikulturel tilgang gennem interkulturel
undervisning, så eleverne både kunne få deres identitet bekræftet, men også få udvidet deres
perspektiv. I ovenstående eksempel med Viggo kan man se, at Viggos perspektiv bliver udviklet i
mødet med rollemodellerne, idet han efter mødet pointerer, at man ikke skal dømme folk på deres
udseende. Viggo opdager i mødet med rollemodellerne, at alle har forskellige værdiforskelle og
udseendet ikke fortæller, hvilke det er. Eksemplet med de 3 ulandsfrivilliges besøg i Talano viser
også, at mange af eleverne får udvidet deres perspektiv i det opstillede kulturmøde, som de selv
udførte i klassen. En sådan udvidelse af elevernes perspektivering kan være med til at bevæge
eleverne hen mod Bennetts etnorelativistiske kultursyn (Hansen 1999:103). Den lektie 7. z
langsomt lærer igennem øvelsen med de ulandsfrivillige er at navigere i forskellige kulturer, hvilket
er Bennetts sidste stadie i det etnorelativistiske, den marginale personlighed.
Generelt er det et spændende emne at arbejde med i kristendomskundskab i forhold til de
opfattelser, man har af verden og mennesker. Eleverne responderede rigtig godt på emnet og
pointerede, at de fandt det interessant, fordi det var en anderledes måde at have kristendom på. For
mange er det helt nyt stof, som de måske ikke får præsenteret der hjemme. Det virker som om, at de
er gået hjem og har tænkt over de her ting, vi har arbejdet med i skolen, som Viggo der pludselig
fortæller, at han har tænkt over, at man ikke skal dømme folk på udseendet med det samme.
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Formålet med undervisningen var, at eleverne skulle tilegne sig interkulturel kompetence til at
kunne navigere rundt i et flerkulturelt samfund og en globaliseret verden. Eleverne skal udvikle
denne kompetence gennem hele deres liv, men undervisningen har i hvert fald sat startskuddet i
gang og givet dem en ballast til mødet med det flerkulturelle samfund og kulturmødet. Det har
været meget krævende, da der ikke har været meget undervisningsmateriale at hente og blive
inspireret af, men den begrænsede undervisning på 7 uger har tydeligvis kunnet sætte nogle tanker i
gang hos eleverne, hvilket har været yderst interessant.

7. Konklusion
Jeg vil i dette afsnit besvare min problemformulering som lyder; Hvordan kan man udvikle elevers
interkulturelle kompetence i faget kristendomskundskab? Hvad bidrager denne kompetence til i
forhold til etniske danske elever?
I denne opgave beskriver jeg brugen af interkulturel kompetence og undervisning i forhold til
kristendomskundskab. Da interkulturel pædagogik oftest ses på i forhold til andre etniske elever
eller sprogfagene, fandt jeg det interessant at se på, hvordan disse er nyttige for etniske danske
elever.
Man kan arbejde med interkulturel kompetence i alle folkeskolens fag, da de alle indeholder en
international vinkel. Kristendomskundskab er et spændende fag at arbejde med den interkulturelle
kompetence i, da kristendomskundskab lægger op til, at eleverne skal få en forståelse af menneskers
forskellige måder at leve livet på, og hvordan vi som mennesker vægter de vigtige ting i vores liv
forskelligt. Religion er en del af kulturen, og man kunne med fordel tale om, hvordan kulturen i de
forskellige religioner kommer til udtryk og omvendt. Jeg har dog opdaget, at det er enormt svært
ikke at komme til at gøre arbejdet med kultur statisk, og da interkulturel kompetence forstås som et
dynamisk kultursyn, skal man være meget opmærksom på dette.
Interkulturel kompetence handler ikke kun om åbenhed og viden om andre kulturer, men også om
indsigt i egen kultur og baggrund. Det bliver nemmere at være åben overfor andre kulturer, når man
er bevidst om sin egen.
Jeg oplevede, at man skal være opmærksom på, at man ikke kun holder sig på et refererende niveau.
Så snart eleverne kom op på et reflekterende og analyserende niveau, oplevede jeg en fremgang i
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deres interkulturelle dannelsesproces. Jeg er dog blevet meget opmærksom på, at for at se elevernes
fremgang bedst muligt i det længere forløb, er det vigtigt at opsætte tydelige og klare mål.
Den monokulturelle og den multikulturelle tilgang har begge deres bud på en tilgang til det
flerkulturelle samfund. Jeg blev inspireret af den multikulturelle tilgang, som bestræber sig på en
undervisning, der bekræfter alle elevers identitet ved at være opmærksom på de forskelle, der er i
klasseværelset og i samfundet. Ved at vælger curriculum, der repræsenterer forskellige perspektiver
på verden, får alle elever udvidet deres perspektiv og får en forståelse for, at man kan se på verden
med forskellige ’briller’. Den monokulturelle tilgang tilgodeser ikke alle elever på denne måde,
men forbereder til gengæld eleverne på et samfund, som til stadighed vurderer nationalistisk. Da
min opgave som lærer, er at forberede eleverne på at komme ud i samfundet og deltage aktivt som
medborger, så må jeg konkludere, at jeg må benytte mig af den multikulturelle tilgang, men også
den monokulturelle. Dette konkluderer jeg, da eleverne både skal være i stand til at navigere i et
flerkulturelt samfund og have viden om andre kulturer, men stadig også være helt skrappe på den
danske kultur og historie.
Jeg er i denne opgave kommet frem til, at det er lige så vigtigt at udvikle de etniske danske elevers
interkulturelle kompetencer, som de andre etniske elever. De etniske danske elever vil også komme
ud for kulturmøder, idet Danmark kan betragtes som et flerkulturelt samfund. Derudover vil
eleverne højst sandsynlig også opleve kulturmøder gennem deres fremtidige arbejde, da vores
samfund har udviklet sig til et globaliseret samfund. Eleverne vil altså blive rustet til at navigere i et
samfund, hvor forskellige kulturer lever side om side og rustet til en fremtid som medborger i en
globaliseret verden.
Interkulturel kompetence kan ikke kun bruges i forhold til at agere og navigere i et flerkulturelt
samfund, men kan også være gode til at agere og navigere i sociale arenaer generelt. Interkulturel
kompetence ligger op til, at eleverne kan gå i dialog og omgås med andre, samarbejde, tage ansvar
for egne handlinger og kunne kommunikere og håndtere konflikter. På arbejdspladser, studier, i
skoler, hos familien og andre steder er det relevant at kunne sætte ord på egne følelser, kunne aflæse
og tolke krops- og ansigtsudtryk og have indsigt i egen og andres situationer. Interkulturel
kompetence er derfor også oplagt at udvikle i folkeskolens andre fag, da disse kompetencer er
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relevante i forhold elevens alsidige udvikling, som Folkeskoleloven beskriver folkeskolen skal
fremme hos eleverne.

8. Handleperspektivering
I dette afsnit vil jeg, ud fra ovenstående analyse, komme med konkrete handlingstiltag for, hvordan
jeg som lærer kan kvalificere min praksis i forhold til at udvikle elevers interkulturelle kompetencer. Handlingstiltagene skal selvfølgelig justeres i forhold til den enkelte elev og enkelte praksis.

8.1 Mål
Efter min praktik reflekterede jeg over, hvordan jeg kunne kvalificere min praksis konkret. I
analysen beskriver jeg, at Ellen Farr m.fl. pointerer, at mål og evaluering er uundværlige i forhold
til en god undervisning i interkulturel kompetence (Farr m.fl. 2009:14). Hun påpeger, at læreren
skal være bevidst om, hvilken vej man vil gå, og hvorfor. Som beskrevet ovenfor, er det arbejdet
med øvelser og opgaver, der kræver samarbejde og dialog, som udvikler elevernes kompetence.
Ud fra min konklusion kan jeg konstatere, at jeg er enig med Ellen Farr m.fl. i, at mål og evaluering
er meget vigtige for at få det bedste ud af den interkulturelle undervisning og følge elevernes
udvikling.
Ifølge John Hattie består målstyret læring af to dele. Læringsmål, hvor læreren skal være tydelig
med hensyn til, hvad der skal læres af lektionen/lektionerne. Kriterier for målopfyldelse, hvor
læreren skal have en metode til at vide, om den ønskede læring er opnået (Hattie 2013:88). Gode
læringsmål gør, at eleverne ved, hvad de skal præstere og på hvilket niveau, så de forstår, hvornår
de skal investere i energi og tænkning. Når eleverne ved hvad målet er, er det også lettere at arbejde
mod det og dermed nå det (Ibid.:89). Det bliver også lettere for mig, som lærer, at evaluere om de
ønskede mål er opfyldt. I interkulturel pædagogik er det især tegn fra eleverne, man må opstille for
at vurdere eleverne. Man kan f.eks. se på udsagnet, man bruger i de mål der er opstillet, og bruge
dem i sine kriterier for målopfyldelse. Deltager eleven i en debat, kan eleven argumentere for et
andet synspunkt, forholde sig til en anden mening, vurdere en tekst i forhold til sig selv.
Blooms taksonomi har også nogle gode udsagnsord man kan opstille mål ud fra og dermed se, om
de ønskede kriterier er opfyldt. Fra det første stadie kendskab, hvor eleven skal kunne; beskrive,
redegøre for, gengive, nævne, definere osv. til Blooms sidste stadie i hans taksonomi, vurdering,
hvor eleven skal kunne; kritisere, diskutere, overveje og forsvare (Primus.systime.dk).
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I forhold til min praksis kunne jeg have lavet et skema med udsagnsord som passede på den enkelte
øvelse. Jeg kunne afkrydse, når eleverne gjorde brug af de valgte udsagnsord, og eleverne kunne
også selv være med til at afkrydse, så de evaluerede sig selv og var bevidste om deres egen
progression.

9. Perspektivering
I dette afsnit vil jeg gerne lave en empirisk perspektivering. Jeg vil gerne se på lærerens
interkulturelle kompetence for at få et bredere perspektiv på min problemstilling.

9.1 Lærerens interkulturelle kompetence
På baggrund af min konklusion har jeg valgt at perspektivere til lærerens interkulturelle
kompetence. Jeg har på baggrund af min undersøgelse, konklusion og arbejdet med denne opgave
opdaget, hvor vigtig lærerens interkulturelle kompetence er i arbejdet med interkulturel
undervisning i folkeskolen. I analysen og konklusionen har jeg pointeret, at den interkulturelle
kompetence er et livslangt projekt at få udviklet, hvilket har fået mig til at reflektere over min egen
interkulturelle kompetence, som dermed heller ikke er udviklet fuldt ud. Hvad betyder det for min
formidling af undervisning, og hvad skal jeg her være opmærksom på.
Ifølge Buchardt og Fabrin kræver det pædagogiske fokus på kulturer meget af lærerens egen
kulturelle sensitivitet og kritiske bevidsthed, og man må som lærer hele tiden selv arbejde med disse
kompetencer (Buchardt og Fabrin 2014:81).
Bolette Moldenhawer mener, at folkeskolen har en vigtig rolle i udviklingen af lighed og kulturel
tolerance. Det kræver et stort arbejde på den enkelte skole at få lærere og hele skolekulturen til at
acceptere og bruge den multikulturelle tilgang. Mange lærere vil formentlig føle, at de mangler
viden og faglige redskaber til at kunne arbejde med multikulturel pædagogik på deres skole.
Samtidig skal lærerne også have modet til at gå denne vej, da der ikke normalt er tradition i
samfundet for at vælge og udvikle en sådan pædagogisk tilgang (Jacobsen og Ritchie 2012:177).
Karen Risager ser på lærerens interkulturelle kompetence som sproglærer. Jeg mener dog godt, at
man kan koble det til alle faglærer og alle former for undervisning, hvor man har en interkulturel
pædagogik.
Risager skelner mellem to forskellige måder, hvor læreren bruger sin interkulturelle kompetence
(Risager 2010:76). Den ene er jeg-du aksen, hvor der er tale om to parter, nemlig læreren og
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eleven/elevgruppen. Den handler om, hvordan jeg er i stand til at kommunikere med en anden
person eller en anden gruppe. I dette tilfælde hvor jeg er læreren, beskriver Risager (Risager
2010:57), at det handler om lærerens holdninger til andre, lærerens personlighed, selvudvikling,
interkulturel læring og lærerens mangel på interkulturel kompetence.
Den anden er den Risager kalder, du-du aksen (Risager 2010:57). Den handler om, hvordan læreren
udvikler en formidlende kompetence i og med, at klassen består af forskellige mennesker. Hvordan
læreren lærer at få dem til at forholde sig til hinanden, kommunikere og samarbejde. Det går derfor
hen og bliver en relation mellem tre parter, da læreren eller jeg skal være i stand til at få de to andre
parter til at kommunikere med hinanden på tværs af de kulturelle forskelle (Risager 2010:57). Det
drejer sig således om lærerens evne til at udnytte kulturelle forskelle på en god måde, intervenere og
mægle, hjælpe eleverne med at diskutere om uenigheder og konflikter. På den måde bliver læreren
et forbillede for, at elever selv kan udvikle deres jeg-du kompetence og du-du kompetence (Risager
2010:57). Risager pointere, at man skal være opmærksom på, hvilket billede man giver af verden i
klasserummet, når man vil tilrettelægge en undervisning, som skal udvikle elevernes interkulturelle
kompetence. Det er altså vigtigt for mig, som lærer, at besidde interkulturel kompetence, hvis jeg
selv skal formidle det. Man skal være meget bevidst om, hvilken verden man viser eleverne, da man
altid selv vil have et perspektiv på verden, så kunsten er at formidle verden fra forskellige
perspektiver og ikke kun ud fra ens eget.
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Bilag 1: Folkeskoleloven
Nedenstående er et uddrag fra folkeskoleloven fra retsinformation.dk:
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=163970
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af
§ 4 i lov nr. 622 af 12. juni 2013, § 1 i lov nr. 1640 af 26. december 2013, § 1 i lov nr. 406 af 28. april 2014, § 11 i lov
nr. 630 af 16. juni 2014, § 13 i lov nr. 632 af 16. juni 2014 og § 3 i lov nr. 634 af 16. juni 2014.
Den ændring, der følger af lov nr. 1641 af 26. december 2013 om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af
obligatorisk lektiehjælp og faglig fordybelse), er ikke indarbejdet i denne lovbekendtgørelse, da tidspunktet for
ikrafttræden af denne ændring fastsættes af undervisningsministeren, jf. § 2 i lov nr. 1641 af 26. december 2013.
Den ændring, der følger af § 1, nr. 17, i lov nr. 406 af 28. april 2014 om ændring af lov om folkeskolen og forskellige
andre love (Forenkling af regelsættet Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner samt opfølgning på mål for
folkeskolen m.v.), er ikke indarbejdet i denne lovbekendtgørelse, da ændringen træder i kraft den 1. august 2015, jf. § 6,
stk. 3, i lov nr. 406 af 28. april 2014.
De ændringer, der følger af § 13, nr. 1-3 og 5, i lov nr. 632 af 16. juni 2014 om kommunernes overtagelse af de
regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud, er ikke indarbejdet i denne lovbekendtgørelse, da
ændringerne træder i kraft den 1. januar 2016, jf. § 11, stk. 2, i lov nr. 632 af 16. juni 2014.
Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende §§ 3, 3 a, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 14 a, 14 b, 15, 16, 16 a, 16 b, 16 c, 18, 19, 19 b, 19
d-19 f, 19 h, 19 i, 22, 25, 25 a, 26, 28, 29, 29 a, 30, 33, 34, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 55 og bilag 1 træder i kraft
den 1. august 2014, jf. § 8, stk. 2, i lov nr. 1640 af 26. december 2013 om ændring af lov om folkeskolen og forskellige
andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag).
Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende §§ 5, 7, 9, 10, 11, 13, 19, 40, 40 a, 44, 56, 56 a og 57 d træder i kraft den 1.
august 2014, jf. § 6, stk. 2, i lov nr. 406 af 28. april 2014 om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love
(Forenkling af regelsættet Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner samt opfølgning på mål for folkeskolen m.v.).
Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende § 57 a træder i kraft den 1. august 2014, jf. § 4, i lov nr. 630 af 16. juni 2014 om
Rådet for Ungdomsuddannelser.
Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende § 47 træder i kraft den 1. juli 2014, jf. § 11, stk. 1, i lov nr. 632 af 16. juni 2014
om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud.
Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende §§ 7 a, 13 b, 19 e-19 g, 19 j og 22 træder i kraft den 1. august 2014, jf. § 10, stk.
2, i lov nr. 634 af 16. juni 2014 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og
erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love (Bedre og mere
attraktive erhvervsuddannelser m.v.).
Kapitel 1
Folkeskolens formål
§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til
videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem
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forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den
enkelte elevs alsidige udvikling.
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.
§ 2. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for folkeskolen, jf. dog § 20, stk. 3, § 44 og § 45, stk. 2, 2. pkt.
Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres ret til vederlagsfri undervisning i folkeskolen.
Stk. 2. Den enkelte skoles leder har inden for rammerne af lovgivningen og kommunalbestyrelsens og skolebestyrelsens
beslutninger ansvaret for undervisningens kvalitet i henhold til folkeskolens formål, jf. § 1, og fastlægger
undervisningens organisering og tilrettelæggelse.
Stk. 3. Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål.
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Bilag 2: Fælles Mål 2014 for kristendomskundskab
Nedenstående billede er fra emu.dk:
http://www.emu.dk/sites/default/files/Fælles%20Mål%20for%20faget%20kristendomskundskab_0.
pdf
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Bilag 3: Logbog 3.z
Nedenstående er et uddrag fra min logbog. Det overstreget er de citater der er brugt i opgaven.
KRI 3.z d. 27/11-14
Eleverne viste stor nygerrighed for de mange ting der var i klassen. Vi fik en god snak om
krydderier. Eleverne var gode til at byde ind. Imens eleverne skal smage på krydderierne fortæller
Simone de andre elever: ”Ej, det jo præcis ligesom Windy! Det er nok meningen, at vi også skal
opleve hvordan det er at komme til en anden kultur”
De viste stor glæde for at prøve det indiske tøj. Der blev grint og eleverne fik taget billeder.
Fedt Simone lægger mærke til at vi gerne vil have dem til at prøve at opleve en ny kultur!
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Bilag 4: Elevprodukt 3. z, slutevaluering
Nedenstående er 3.z slutevaluering. De overstreget er dem der er brugt i opgaven.

Religion at tro på noget
Prøve at lærer andre kulturer
Elev, 3. z

Der er mange forskellige kulturer
Hvis en ny pige/dreng kommer ind i klassen, vil jeg tage godt i mod den
Elev, 3. z

Kultur i andre lande. Være god mod andre
Fortælle om andre lande. Fortælle om andres liv
Rejse verden rundt
Elev, 3. z

Kultur er måske en speciel tradition man har derhjemme
Vigtige ting i mit liv
Elev, 3. z

Jeg har lært at kulturer kan være så forskellige
Vil tage godt imod en, hvis de kommer
Hvad der betyder mest i mit liv
Elev, 3. z

Har lært om kulturer. Winkys liv er helt anerledes. Pippi og Tommy og Anikas har et helt forskelligt
liv
Elev 3. z
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Bilag 5: Logbog 7.z
Nedenstående er et uddrag fra min logbog. Det overstreget er de citater der er brugt i opgaven.
	
  
KRI 7.z d. 13/11-14
Eleverne tager godt imod opgaven og er meget engageret. Der er flere af eleverne der hiver fat i
Simone eller jeg for at snakke om rollerne de har fået, men de er gode til selv at komme med
argumenter. Johan hiver fat i mig og fortæller mig: ”Det jo mega svært at argumentere for en
andens holdning, når det ikke er min egen”. Jeg nikker med et smil og fortæller ham, at det derfor vi
øver det, så vi kan lærer at sætte os ind i andres tanker. Johan er god i debatten og har hånden op 7
gange. Johan har bl.a. et argument som lød på at Kinda ikke ligner de andre i klassen, hvis hun har
tørklæde på og at hun kunne blive mobbet fordi hun havde det på som den eneste i klassen.
KRI 7.z 19/11-14
(…) De prøvede at vinke til talanoerne . Felix: ”hvad er jeres problem?” Felix: ”Har I ondt nogen
steder?” Intet svar fra talanoerne. Anna: ”Mangler I vand?”
Efter flere spørgsmål kigger de ulandsfrivillige på hinanden og løfter skulderne. Andreas siger intet.
Felix sætter sig på knæ foran en af talanoerne og giver hånden for at sige goddag, men talanoen
smiler bare. Anna hiver fat i en af talanoernes arme og hiver i den for at få hende op og stå.
Felix opdager at de andre har taget skoene af og det gør samme. Felix spørger om de skal sætte sig
på jorden. (…)
Efter øvelsen spurgte jeg de ulandsfrivillige, hvordan de oplevede situationen Anna ”Det var vildt
frustrerende i starten, da de ikke ville snakke med os, og man følte man prøvede alt.” Felix: ”Jeg
anede slet ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg tænkte, de var dumme.” Mig: ”Andreas, hvordan fik I dem
så til at kommunikere med jer?” Andreas: ”Jamen, da vi var ved at give op, stod vi jo bare og
kiggede på dem, og så opdagede vi jo, at de ikke havde sko på og det måske betød noget, ligesom
de også sad ned.” Mig: ”Malte, hvordan oplevede du det som talanoer?” Malte (talanoer): ”Jeg
synes, det var ubehageligt, fordi de stod og kiggede ned på os og grinede af os.” Mig: ”Simone,
hvordan havde du det med at blive hevet i armen?” Simone: ”Det var ikke fedt. Da hun gjorde det,
tænkte jeg, at det da slet ikke hjælper at hive mig i armen, for at få mig til at sige noget.”
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Bilag 6: Logbog 6.z
Nedenstående er et uddrag fra min logbog. Det overstreget er de citater der er brugt i opgaven.
	
  
KRI	
  6.z	
  30/10-14	
  
Eleverne var aktive og motiveret. De tre værksteder fungerede godt, da de ikke nåede at kede sig før
de skulle skifte til næste værksted, dog var der lidt fjollerier blandt drengene. Eleverne fremlagde
og havde nogle rigtig gode plancher. De hyppigste ord på plancherne: leverpostej, frikadeller,
kristen, sport, hvide, vikinger, rugbrød, svane. Deres digte var smadder gode.
Jeg synes det endte med, at undervisningen førte til, at vi satte lighedstegn ved dansk kultur og en
masse konkrete ting, og det var ikke, det der var meningen.
KRI 6.z 3/11-14
(…) Da jeg spørg om de stadig vil stå, hvor de står, hvis jeg fortæller at drengene er indvandrer
drenge, så rykker Benjamin, Ed og Viggo sig hen til at ringe efter politiet. Jeg spørger drengene
hvorfor og Viggo svarer: ”Alle mørke mænd har våben på sig”. Ed fortæller: ”jeg har set det på
youtube, det er altid dem der er the bad ones”. Viggo fortæller han har gået på Værløse skole, hvor
der er mange invaderer og det altid er dem der lavede ballade. (…)
KRI 6.z 25/11-14
(…) Mig: ”Er der nogen af jer, som har gjort jeg nogle nye tanker efter besøget?”
Viggo: ”Jeg har tænkt på, at man skal passe på med at dømme folk med det samme ud fra deres
udseende”. Mig: ”Fedt du har tænkt over det”. Isa: ”Jeg har tænkt det må være hårdt at føle at der er
nogen der ikke vil sidde ved siden af en i bussen”.
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Bilag 7: Elevprodukt 6. Z, slutevaluering
Nedenstående er 6.z slutevaluering. Den overstreget er den der er brugt i opgaven.

Benjamin
Mange mener at man skal bevare danskernes traditioner. Vi er mange racister i Danmark. Danskere
forbinder tit udlendinge med noget dårligt. (racister skal dø) for de er ikke søde. Danskere, ikke
alle, har ikke lige så stor tillid til udleninge. Nogle mennesker deler folk op i bokse. Joker man med
en udlenning bliver man kaldt racist men hvis de selv gør det er de ligeglade og griner.

Viggo
Ikke noget nyt end at kvinder vil bestemme hvad der er dansk. Nogle indvandrer syntes det er et
meget stort ansvar at hente sin bror efter skole. Jeg er rasist.

Ed
Mange indvandre synes dansker er racister. Jeg synes også danskere er racister. Danskerenes
traditioner synes nogen indvandre de skal lave om på. Jeg synes man skal bevare dem.
Jeg synes det er synd for indvandrer fordi danskerne er så racistiske. Danskerne tror kun at deres
egen slags er gode og indvandre er onde. Mange danskere forbinder udlændige med at være dem
som gør alle de dumme ting.

Emilie
Hvad er en dansker?
En dansker er en der ikke hader andre danske statsborger og er en del af samfundet. En der kender
de danske traditioner og har en holdning. Jeg har gjort mig mange tanker om traditioner og er nået
frem til at hvis et barn med andre traditioner (end jul og santa lucia eller påske) burde havde lov til
at blive hjemme de dage at de arrangementer bliver holdt hvis ikke de vil være med til dem.

Niko
Jeg synes jeg er blevet god til at finde danskheder. Jeg undret mig også over hvor svært det var for
Osman og Erika at blive accepteret som danskere. Jeg synes det har været spændende og være med
i dilemmaer. Jeg synes også jeg var god til at vælge gode beslutninger i alle mulige klassesnakke.
Det undrer mig også at der ikke var nogle der gad sidde ved siden af Osman i et tog.
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