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Indledning
”Hvem man er, finder man ud af sammen med andre. Man kan ikke bygge sin
identitet op alene. Man må diskutere værdier, erfaringer, følelser og syn på
verden med andre. […] Hver gang vi møder mennesker, som handler
anderledes eller har andre værdier end os selv, udfordrer det vores opfattelse
af os selv og dermed vores identitet.” (Iben Jensen: 2013: s115)
Samfundsmæssigt bliver udviklingen af interkulturelle kompetencer mere og mere aktuelt i
takt med en stigende globaliseringen og indvandring, samt den aktuelle flygtningekrise. Vi
lever ikke længere i et homogent samfund, men møder i alle sammenhænge – skole,
arbejde, fritid – en øget multikulturalitet.
Igennem læreruddannelsen valgte jeg i 2014 at tage på udveksling på Stranmillis University
College i Belfast, Nordirland. Her deltog jeg blandt andet i faget ”Northern Ireland Culture
& Education”. I dette fag, samt i interaktionen med andre udvekslingsstuderende fra hele
verdenen, fik jeg muligheden for at se det danske skolesystem gennem et par nye briller,
nemlig i perspektiv til mange andre skolesystemer verden over. Jeg fik mulighed for at
besøge en typisk engelsk skole og derved i praksis se og opleve forskelle og ligheder. Men
ud over belysningen af den danske skolepraksis i forhold til den engelske såvel som de
andre udvekslingsstuderendes skolesystemer, fik jeg også mulighed for at se på det
danske samfund gennem nye briller; at opleve en anden kultur direkte (den engelske), samt
andre kulturer indirekte (via fortællinger fra de andre udvekslingsstuderende) blev jeg
”tvunget” til at se med nye øjne på det samfund og den kultur jeg selv er vokset op i.
I foråret 2015 tog jeg et specialiseringsmodul på Zahle kaldet ”Studierejse og et globalt
interkulturelt perspektiv på historieundervisningen”. Dette modul bragte mig på en 12 dages
studietur til henholdsvis Andalusien og Marokko. Omdrejningspunktet for denne studietur
var i mindre grad forholdet mellem Danmark og andre kulturer, og i højere grad kulturelle
møder/sammenstød mellem to specifikke geografiske områder; Sydspanien og Nordafrika.
Vores faglige fokus var, i en historisk såvel som nutidig kontekst, at afdække hvordan
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forskellige mennesker i forskellige kulturer, med forskellige normset, forskellig religion og
forskellig dagligdag havde oplevet historiske begivenheder i de pågældende områder.
Turen var med til at åbne mine øjne for nye måder at gøre historiske emner relevante og
nærværende for en folkeskoleklasse, samt inspirerede mig til konkret undervisningspraksis
i historiefaget såvel som andre fag i folkeskolen.
Fælles for begge oplevelserne var, at jeg på et personligt såvel som fagligt plan blev
inspireret af de kulturmøder jeg oplevede som henholdsvis aktiv og observerende part.
Personligt oplevede jeg at få udviklet et større globalt tilhørsforhold i mit møde med andre
kulturer og en anerkendelse af, at vi trods forskelligheder, oplever mange af de samme
bekymringer og glæder. På et fagligt plan opstod, dels på baggrund af mine personlige
oplevelser, en anerkendelse af vigtigheden i de kulturelle møder i et dannelsesmæssigt
perspektiv og hermed en interesse for at inkludere arbejdet med udvikling af interkulturelle
kompetencer i folkeskolen.
I 2006 nedsatte regeringen, som på dette tidspunkt bestod af Venstre og Det Konservative
Folkeparti, et globaliseringsråd. Dette råd argumenterede for, at undervisningen i
folkeskolen skal have et globalt og interkulturelt perspektiv:
”Viden om andre lande, sprogfærdigheder og international kultur- og
samfundsforståelse er væsentligt for at deltage aktivt i et samfund præget af
globaliseringen. Det er grundlæggende kompetencer, som de unge skal have
allerede i folkeskolen. Derfor skal undervisningen i folkeskolen have et globalt
perspektiv”1
I folkeskolen har jeg, i mit virke som lærervikar gennem 5 år, mødt elever med vidt
forskellige sociale, kulturelle og etniske forudsætninger. Men nogle skoler er stadig kulturelt
homogene og eleverne oplever derfor ikke på samme måde kulturelle forskelligheder i
deres hverdag.

1

http://www.stm.dk/multimedia/Pixi1.pdf
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Da jeg fandt ud af at 7. klasserne på min arbejdsplads skulle på lejrskoletur til Italien, så jeg
det som en oplagt mulighed for at undersøge hvordan udviklingen af interkulturelle
kompetencer kan være med til at danne eleverne i folkeskolen. Jeg har dog i denne
forbindelse også måtte gøre mig nogle overvejelser omkring, hvilket konkret mål der kan
være ved udviklingen af interkulturelle kompetencer og jeg er derfor nået frem til følgende
problemformulering:

Problemformulering
•

Kan begrebet verdensborger være et fremtidsrettet dannelsesideal som vi kan
arbejde med i folkeskolen og hvordan kan udviklingen af elevernes interkulturelle
kompetencer bidrage til dette dannelsesideal?
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Læsevejledning
Opgaven er bygget op i følgende otte afsnit:
Indledning
Hvor jeg redegører for henholdsvis min egen personlige drivkraft bag valg af emne, de
samfundsmæssige forhold jeg finder gør problemstillingen relevant i forhold til den danske
folkeskole, samt hvilke uddannelsesmæssige perspektiver der understøtter vigtigheden og
relevansen af emnet. Herunder findes også min Problemformulering som er en
præcisering af hvad jeg vil undersøge i opgaven.
Empiribeskrivelse
I dette afsnit redegør jeg for baggrunden for min empiri.
Metodebeskrivelse af empirisk dataindsamling
Her redegør jeg for mit valg af teori og hvordan jeg vil anvende dem i undersøgelsen af min
problemformulering. Herudover vil jeg også redegøre for mit valg af undersøgelsesmetoder
i indsamlingen af empiri, samt hvordan jeg vil bruge min empiri til besvarelse af min
problemstilling.
Teoretisk grundlag – begrebsafklaring
Vil jeg redegøre for de begreber der kommer til at være centrale i besvarelsen af min
problemformulering. Her vil jeg først og fremmest definere Dannelsesbegrebet med
baggrund i Klafki’s Kategoriale Dannelsesbegreb. Herefter vil jeg indkredse hvilket
kulturbegreb jeg anvender i min opgave, ud fra Iben Jensen definition, der omfatter Kultur
som praksis og tager udgangspunkt i praksisteori.
Med udgangspunkt i opgavens formål; undersøgelse af praksis inden for den danske
folkeskole, vil jeg også komme ind på Kulturbegrebet i dannelsesøjemed, hvor jeg
redegør for Danida og Center for Kultur og Udviklings mål for den kulturelle udvikling i
Danmark.
Begrebet Interkulturelle kompetencer vil jeg definere ud fra Iben Jensens forståelse og
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herunder vil jeg også komme konkret ind på Tegn på interkulturelle kompetencer baseret
på Michael Byram’s forståelse af interkulturelle kompetencer i evalueringsøjemed, samt
Nancy Adler’s bud på positiv og negativ brug af stereotypier.
Til slut vil jeg belyse Verdensborgerbegrebet ud fra Peter Kemps tilgang til begrebet som
dannelsesideal.
Analyse
I dette afsnit vil jeg, ud fra den valgte teori, analysere min empiri og afklare om og i så fald
hvordan elevernes interkulturelle kompetencer er blevet udviklet på turen.
Diskussion
Her vil jeg først og fremmest, på baggrund af Klafki’s dannelsesbegreb, diskutere Peter
Kemps Verdensborgerbegreb i forhold til henholdsvis Folkeskoleloven, Forenklede Fælles
Mål og Center for Kultur og Udviklings mål for den kulturelle udvikling i folkeskolen.
Konklusion
I dette afsnit besvares min problemformulering på baggrund af analysen og diskussionen.
Handleperspektivering
I dette afsnit vil jeg komme ind på nogle af de aspekter jeg ikke har beskæftiget mig med i
opgaven og hvad de kunne betyde for besvarelsen af min problemformulering.
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Empiri - baggrund
Den empiri jeg anvender i min opgave, har jeg i indsamlet på min arbejdsplads gennem fire
år, i forbindelse med vores to 7. klassers lejrskoletur til Italien. De to klasser består af i alt
56 elever, hvoraf to elever ikke skulle med på turen af private årsager. I oktober 2015 fik de
to 7. klasser mulighed for ”at ”veksle” deres lejrskoletur i 8.kl. med en udvekslingsrejse til
en skole i Italien og et genbesøg af italienske elever i Danmark.”2 Alternativet til denne tur
var en lejrskole til Bornholm. Turen til Montefiascone i Italien fandt sted i uge 15 2016.
Eleverne blev indkvarteret hos de italienske elever og turen varede fra d. 11. til d. 15. april.
Den sidste dag skulle eleverne have tilbragt i Rom, men disse planer blev ændret, så
eleverne i stedet havde en dag mere i Montefiascone. Programmet for turen var planlagt af
de italienske elever og deres lærere3. Dagene foregik med sightseeing og aftenerne tilbragte
de danske elever hjemme hos deres værtsfamilier. De danske elever deltog ikke i
undervisningen på den italienske skole. I uge 21 2016 kommer de Italienske elever på
besøg i København hvor et lignende program vil udspille sig4.

Metodebeskrivelse af empirisk dataindsamling
Til indsamling af empiri har jeg valgt at gøre brug af interview med lærere, interview på
klassen med elever, spørgeskema og elevprodukter.
I det følgende vil jeg redegøre for mine overvejelser omkring de pågældende metoder til
dataindsamling.
Lærerinterview
I opstartsfasen af mit arbejde med min problemstilling foretog jeg to læreinterview for at
kortlægge baggrunden for 7. klassernes tur til Italien. I forbindelse med disse interview
brugte jeg Steiner Kvales model ”7. faser af en interviewundersøgelse” til planlægning af
interviewene (hvoraf trin 7. ikke er medtaget i dette afsnit). Det ene interview foregik over
telefon og det andet på tomandshånd. Jeg benyttede dog samme struktur ved begge.

2

Brev fra lærerne til forældrene i de to klasser, udgivet på skolens Intra i oktober, se bilag 3
Se bilag 6
4
Se bilag 5
3
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1. Tematisering Målet for mit interview med lærerne var at afdække hvilke fokus og mål
de havde med elevernes tur til Italien. Inden interviewene havde jeg afklaret hvilke
svar jeg havde brug for, for at komme videre i min undersøgelse.
2. Design De to undervisere var valgt på baggrund af, at de er undervisere for de to 7.
Klasser, at de skulle med på turen til Italien, samt at de to andre lærere der skulle
med, ikke havde tid til at blive interviewet. Beslutninger om tid og sted (det ene
interview fandt sted over telefonen, mens det andet fandt sted i spisepausen på
læreværelset) var taget ud fra praktiske forhold.
3. Interview Interviewet blev gennemført som et samtaleinterview, og var derfor
forholdsvis ligeværdigt på trods af mit magtforhold som den spørgende (Kvale:
2009), da det jo er intervieweren der bestemmer interviewets dagsorden. I denne
forbindelse var det dog en medvirkende faktorer at vi var kollegaer, og interviewet
foregik derfor i højere grad som kollegial samtale end interview.
4. Transskription Denne del er blevet noget uklar, da jeg grundet omstændighederne
(henholdsvis telefonopkald og samtale i læreværelset, hvor det var svært at optage)
ikke optog interviewene, men derimod har taget noter på baggrund af de givne svar.
5. Analyse Baggrunden for interviewene var at få afklaret lærernes formål med turen,
og ”analysen” vil derfor hovedsageligt bestå af en redegørelsen af de pågældende
læreres holdning og egen rolle i planlægning af turen.
6. Verifikation Målet med interviewene var dels, at forstå hvad lærernes mål var med
turen, dels hvad der er forgået af forberedelse forud for turen. Reliabiliteten i forhold
til det første spørgsmål er god, da de to interview viser en god overensstemmelse
mellem hinanden og viser at lærerne i hvert fald er enige. Til gengæld siger denne
overensstemmelse ikke nødvendigvis noget om hvad der er reelt set er foregået
forud for turen, og reliabiliteten af denne del er derfor ikke nødvendigvis pålidelig,
hvorfor jeg efterfølgende valgte at foretage et klasseinterview med eleverne alene,
for at give en støtte reliabilitet af data.
Klasseinterview
Det monologiske klasserum er kendetegnet med, at det er læreren der har kontrol over
samtalen, da det er læreren der taler hovedparten af tiden. I denne form er det
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undervisningens formål at formidle, reproducere og teste kundskaber.
På den anden side har vi det dialogiske klasserum, hvor kundskaberne ikke eksistere forud
for timen, men derimod skabes i dialog mellem læreren og eleven, samt eleverne i mellem.
Modsat det monologiske klasserum er det i det dialogiske klasserum eleven der har mest
taletid og de tilegner sig ny viden i dialogen, ved at forholde sig til hinanden og lærerens
udsagn (Dysthe: 1997).
Med bagtanke i strukturen omkring det dialogiske klasserum, valgte jeg at dette interview
skulle foregå i fællesskab med eleverne. Målet med interviewet var at kortlægge elevernes
holdninger og tanker omkring turen, og derfor vurderede jeg, at en model hvor det ikke blot
var mine spørgsmål der definerede kursen for interviewet, men også elevernes interaktion
med hinanden, var den metode hvorpå jeg bedst kunne få den information jeg søgte med
interviewet.

Spørgeskema
Spørgeskemaundersøgelser er grundlæggende en kvantitativ undersøgelsesmetode, da
man med denne metode forsøger at gøre undersøgelsens data målbar i tal. Ofte vil der
være tale om store mængder data som man kan stille op i statistikker og tabeller. Målet
med denne metode er at standardisere og generalisere. Bruger man derimod
spørgeskemaet som en måde at besvare et standardiseret interview med henholdsvis åbne
og lukkede svar muligheder, kan spørgeskemaet benyttes delvis kvalitativt.
Med

spørgeskemaet

struktur

bliver

det

nemmere

at

sammenligne

forskellige

svarmuligheder, men ved at holde en større eller mindre del af svarmulighederne åbne,
opnår man ligeså muligheden for mere dybdegående svar, som man ser det ved en
kvalitativ undersøgelsesmetode som interview.
Jeg har valgt at udarbejde et spørgeskema med henholdsvis lukkede svarmuligheder og
åbne svarmuligheder. Mange af spørgsmålene er formuleret således er der først vil være et
spørgsmål med en lukket svarmulighed, efterfulgt af et spørgsmål med åben svar mulighed,
for på den måde både at kunne måle om der er en generel tendens i klassen (med den
lukkede svarmulighed) og derefter for at få en uddybning (med den åbne svarmulighed).
Et eksempel kan ses i mit spørgsmål omkring kommunikation hvor det første spørgsmål er
lukket:
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Med besvarelserne fra dette spørgsmål vil jeg kunne udlede en generel tendens i klassen
om, hvordan eleverne synes det var at kommunikere med deres værtsfamilier. Dette
spørgsmål bliver fulgt op af et åbent spørgsmål i samme kategori:

Her kan jeg få et kvalitativt svar på, hvad eleverne helt konkret synes om, at skulle
kommunikere med nogen på et andet sprog og hvad de føler at de har fået ud af denne
oplevelse.
Med denne kombination af åbne og lukkede svarmuligheder sikres hensynet til både målbar
data med gode muligheder for sammenligning og afklaring af tendenser, samt nogle mere
nuancerede og dybdegående informationer (Bjørndal: 2013: kap. 5).
Spørgeskemaets kategorier er opbygget med baggrund i Iben Jensens praktiskteoretiske
tilgang til kultur5, som noget vi gør og som består af praksisser. Det er på denne baggrund
at jeg har opsat et spørgeskema der skal få eleverne til at reflektere delvis over egen praksis
og hovedsageligt over den praksis de møder på deres tur.
I både min samtale med eleverne og i særdeleshed spørgeskemaerne, har jeg bevidst valgt
ikke at bruge begrebet kultur. Jævnfør Cato R. D. Bjørndal er det vigtigt at tage hensyn til,
5

Se afsnittet ”Kultur som praksis” under kapitlet ”Teoretisk grundlag - begrebsafklaring”
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at spørgeskemaet er udarbejdet med et begrebsapparat som de spurgte forstår, så der
ikke opstår fejlkilder (Bjørndal: 2013). I forbindelse med begrebet kultur, vil der potentielt
være mange forskellige tilgange til begrebet. Nogen vil sidestille kultur med finkultur og
tænkte på fx teaterforestillinger og museumsbesøg. Nogen vil tænkte på et beskrivende
kulturbegreb som nationalitet, hvor vi alle er en del af en samlet kultur, fordi vi bor i samme
land, taler samme sprog og har en fælles historie. Mit ønske har været, at eleverne ikke
skulle få påvirket deres oplevelser af et bestemt kulturbegreb, men derimod være åbne
over for de praksisser de mødte på deres tur6, således at det ikke blev op til dem at fokusere
ud fra et bestemt kulturbegreb, men derimod min opgave at analysere på deres oplevelser
og vurdere dem ud fra min problemformulering.
Elevprodukt
Elevprodukterne jeg anvender i denne opgave, er stillet af klassernes dansklærere, som
har givet dem til opgave at skrive en reflekterende tekst i form af essay, forud for deres
afrejse til Italien, samt en reflekterende tekst, også i form af et essay, efter deres
hjemkomst til Italien, med baggrund i det essay de skrev inden turen.
Jeg har ikke haft nogen påvirkning på udformningen eller kravene til den stillede opgave,
og har derfor heller ikke haft nogle overvejelser omkring metoden.

Teoretisk grundlag - begrebsafklaring
Den Kategoriale Dannelse
”Den Kategoriale Dannelse” er et begreb af Wolfgang Klafki7, der forener to
dannelsesbegreber der ellers kan forekomme modstridende.
Materiel dannelse der har fokus på hvad der skal læres, altså materialet. Her er det læreren
der udvælger og formidler det stof der skal læres. Eleven bliver ”udsat” for kulturen,
litteraturen og samfundet, for at give eleven grundlæggende kundskaber og blive i stand til
faglig tænkning. Den materielle dannelse er præget af et fokus på materialet og at noget
6

Jævnfør Michael Byram, der mener at åbenhed er en vigtig faktor for opnåelse af interkulturelle
kompetencer. Se afsnittet ”Interkulturelle kompetencer” - ”Tegn på interkulturelle kompetencer”
under kapitlet ”Teoretisk grundlag - begrebsafklaring”.
7
Tysk dannelsespædagog og didaktiker.
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materiale er vigtigere end andet, hvorom det er et mål at eleven ved så meget som muligt.
Et typisk eksempel på denne tankegang er danskkanon, hvor der er udvalgt værker og
forfatter som menes at have en bestemt værdi for vores kultur og samfund (Gravesen: 2016:
s312).
Formal dannelse tager udgangspunkt i eleven og dennes indre perspektiv. Her fokuserer
man på nogle iboende evner hos eleven der skal udvikles, for at opnå en dannelse hvor
eleven får udviklet sin tankeevne, dømmekraft, koncentrationsevne og viljestyrke. I denne
form for dannelse har indholdet en mindre rolle, da det i større grad handler om ”at lære at
lære” for at eleven skal udvikle sig og blive aktiv medspiller i et demokratisk samfund
(Gravesen: 2016: s312).
Disse to dannelsesbegrebet forener Klafki i Kategorial dannelse der er opbygget omkring
en dobbeltsidig proces, hvor både indholdet og individets subjektive tilgang har en rolle.
Dobbeltsidigheden består i, at man ikke kan tilegne sig kundskab uden at det sker igennem
en måde at arbejde med emnet på, og på den anden side, at en læreproces ikke kan finde
sted, uden at der er noget som eleven skal lære. I så fald vil det jo netop ikke være en
læreproces (Gravesen: 2016: s312).

Kultur som praksis
Iben Jensen sætter i sin bog ”Grundbog i Kulturforståelse” fokus på to forskellige
kulturbegreber; det beskrivende og det komplekse kulturbegreb.
Det beskrivende kulturbegreb ser på kulturen som en forklaring på hvorfor folk gør som
de gør. Her betragtes kultur som en ofte nationalafgrænset størrelse, hvor en gruppe af
mennesker deler værdier, regler og normer.
Det komplekse kulturbegreb derimod betegner kultur som noget man gør, ikke noget man
har, og i denne forbindelse er kultur det der sket i mødet mellem mennesker. Man er altså
ikke kun en del af én stor homogen kultur, blot fordi man lever sammen i det samme land,
men ens kultur defineres derimod af langt flere faktorer, fx etnicitet, køn, alder og
uddannelse, hvorved man også kan være en del af flere kulturer, afhængig af kontekst,
hvilket betyder at kulturen konstant er i forandring. (Iben Jensen: 2013)
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Holder vi fast i det komplekse kulturbegreb, hvor kultur ses som noget vi gør, må vi også
komme ind på hvad det så er vi gør, for at der er tale om at skabe en kultur.
Hvis kultur er noget vi gør, betyder det, at det er vores handlinger, og sammenspillet mellem
mennesker der skabet kulturen. Kultur kan altså ses som en række af praksisser og
summen af vores handlinger set i forhold til de normer, der er gældende for de enkelte
praksisser og sat i relation til samfundets strukturer (Iben Jensen: 2013: s47).
Ud fra denne teori er forskellige kulturer ikke længere en abstrakt størrelse, men består af
en række helt konkrete praksisser som kan undersøges og forklares, og vi bliver altså i
stand til at se på kulturen i et praksisteoretisk perspektiv. Ved denne teori forstås også, at
man ikke kun er en del af én kultur qua fx sit nationale tilhørsforhold, men derimod er en
del af mange kulturer afhængig af kontekst, fordi det er fælles praksisser der skaber
begrebet om en fælles kultur. Og fordi vi lærer forskellige praksisser i forskellige
sammenhænge, må vi altså også siges at have forskellige kultur afhængig af disse
sammenhænge. Det betyder at man godt kan have en ”dansk praksis som skoleelev” og
samtidig fx have en ”tyrkisk madpraksis”.
”Den grundlæggende antagelse i praksisteori er, at det er igennem det, vi gør i hverdagen,
vores handlinger (vores praksis), at vi enten vedligeholder eller forandrer samfundet.” (Iben
Jensen: 2013: s45).
I den praksisteoretisk forskning er der fokus på at få øje på og dokumentere de små
handlinger, vi gør i hverdagen, men overser, fordi de er blevet rutine. I denne forbindelse
bliver individet set som et der forholder sig til strukturer, tager stilling til dem og med sine
handlinger er med til at forandre eller vedligeholde dem (Iben Jensen: 2013: s45)

Kulturbegrebet i dannelsesøjemed
Danida og CKU
Danida er Danmarks statslige samarbejde med udviklingslandene, og er et
aktivitetsområde under Udenrigsministeriet8. Danida har ansvar for at planlægge,
gennemføre og kvalitetssikre udviklingssamarbejdet.
”Retten til et bedre liv” er strategien for Danmarks udviklingssamarbejde som blev

8

http://um.dk/da/danida/
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vedtaget af Folketinget i maj 2012. Strategiens formål er at bekæmpe fattigdom og
samtidig hjælpe mennesker med at realisere deres ret til et bedre liv. I strategien
understreges at:
“Et dynamisk kulturliv udgør en central del af et uafhængigt civilsamfund.
Kunst og kultur skaber kritiske refleksioner og engagement hos befolkninger
og er et vigtigt led i udviklingen af moderne, demokratiske samfund.”9
Det er på blandt andet denne baggrund at den danske regering i 2013 under Christian Friis
Bach10 valgte at udarbejde ”Retten til kunst og kultur”, som er en strategisk ramme for
kultur og udvikling, hvor det blandt andet fastslås at ”Tiden er inde til at inkorporere kunst
og kultur som nøgleelementer i Danmarks udviklingssamarbejde og bruge erfaringerne mere
aktivt inden for Danmarks overordnede udviklingsstrategi.” (Danida: 2013). I denne
forbindelse har Danida udviklet fem strategiske prioriteringer:
1. Forstærke menneskers handlekraft gennem aktiv deltagelse i kunst og kulturelle
aktiviteter.
2. Sikre ytringsfrihed for kunstnere og kulturaktører.
3. Bidrage ti økonomisk vækst gennem kreative industrier.
4. Styrke fred og forsoning i post-konfliktområder gennem kunst og kulturelle
aktiviteter.
5. Fremme interkulturel dialog og interkulturelt samarbejde.
Særligt det sidste punkt er interessant i forhold til min problemformulering. Under dette
punkt beskrives det hvordan ”Interkulturelt samarbejde er tæt knyttet til international
solidaritet og kulturel frihed, som er nøgleprincipper i UNESCOs Konvention om
Beskyttelse og Fremme af de Kulturelle Udtryksformers Mangfoldighed.” (Danida: 2013)
og der lægges herudover fokus på at ”Støtte til partnerskaber, udveksling og
netværksopbygning, som forbinder kulturaktører på tværs af grænser, styrker den
interkulturelle dialog og det interkulturelle samarbejde.” (Danida: 2013) I denne forbindelse
fremhæves at fremmelsen af interkulturel dialog og interkulturelt samarbejde blandt andet
omfatter CKUs aktiviteter i Danmark og gennem deres Images program.
9

http://www.cku.dk/cku_site/wp-content/uploads/Retten-til-Kunst-og-Kultur_strategi.pdf
Daværende Udviklingsminister
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CKU står for Center for kultur og Udvikling, som er en selvejende institution under
Udenrigsministeriet.
”CKU har til opgave at forvalte Danmarks strategi for kultur og udvikling i
samarbejde med en række danske ambassader og repræsentationer.
I Danmark har CKU til opgave at øge danskernes viden om kunst og kultur fra
udviklingslandene. Det sker gennem Images og Images ungdomsprogram, hvor
danske skoleelever på en række workshops undervises af kunstnere fra
udviklingslandene.”11
Images Ung har siden 2011 arbejdet for at nuancere unges viden om udviklingslandene
med kunsten som omdrejningspunkt. Herigennem kommer de unge til at behandle emner
som bæredygtighed, revolution, utopi, konflikter, global ulighed og migration.

Interkulturelle kompetencer
Interkulturel kommunikation opstod lige efter 2. verdenskrig da man skabte en samlet
organisation der skulle forhindre situationer lignende 2. Verdenskrig (Iben Jensen, 2013: s
80). Det vil dermed sige at interkulturel kommunikation startede med at være et begreb som
skulle skabe verdensfred og at man derfor skulle kunne tale med hinanden på diplomatisk
vis uanset baggrund. Ideen er at se verden fra et andet perspektiv, så man får nye tanker
omkring egne værdier og handlinger. Man skal altså kort sagt være i besiddelse af
interkulturelle kompetencer, for at kunne begå sig i flerkulturelle samfund (Iben Jensen,
2013: 13).
At ”kunne begå sig” indebærer flere aspekter. Herunder blandt andet at have respekt for
andre menneskers syn på virkeligheden. Hver især har vi vores egen opfattelse af
virkeligheden på baggrund af adskillige faktorer som fx opvækst, tidligere erfaringer,
opdragelse, osv. En del af interkulturelle kompetencer handler om, at udvise respekt,
selvom en andens virkelighed strider mod ens egne erfaringer og opfattelse af
virkeligheden. Dog er det i samme ombæring vigtigt, at man ikke tilsidesætter sine egne

11

http://www.cku.dk/om-center-for-kultur-og-udvikling/
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værdier i mødet med andres. Ifølge Iben Jensen (Grundbog i Kulturforståelse, side 13) er
respekten for andres værdier, ligeså vigtig som at kunne stå ved sine egne.
Man kan sagtens have respekt over for andre mennesker uden nødvendigvis at være enig
med dem. Interkulturelle kompetencer handler nemlig ikke om at være enig men derimod
om at være åben, kunne lytte, tænke abstrakt og kunne forestille sig hvordan det er at være
en anden person der oplever andre ting. Det kræver altså at man gerne vil forstå den anden
kultur, førend man kan siges at have interkulturelle kompetencer.
Ud over ens tilgang til selve kulturmødet kræver det ifølge Iben Jensen også noget reelt
baggrundsviden for at udvikle interkulturelle kompetencer. Herunder nævner hun blandt
andet at kendskab til og erfaringer med interkulturel kommunikation er en vigtigt faktorer.
Har man forståelse for den kommunikative del af et kulturmøde, vil det også være lettere
at udvise åbenhed og forståelse.
Desuden peger hun på fagligt indsigt i dels samfundsmæssige forhold, som globalisering
og multikulturelle samfundsmodeller, herudover indsigt i hverdagspolitiske forhold omkring
diskrimination og mediernes fremstilling af etniske grupper i samfundet. Sidst men ikke
mindst indsigt i begreber som kultur, etnicitet, religion og historie (Iben Jensen: 2013: 13).
Denne del skal dog mere ses som en hjælp i kulturmødet. Har man en neutral
baggrundsviden om det individ eller den kultur man skal møde, kan det på mange måder
være nemmere at forstå og agere i forhold til personen/kulturen.
Interkulturelle kompetencer handler dog først og fremmest om at kunne reflektere over sig
selv, sine egne handlinger og andres, samt at kunne handle med forståelse og respekt for
forskelle og ligheder.
Tegn på interkulturelle kompetencer
Skal man forsøge at komme med nogle konkrete tegn på udviklingen af interkulturelle
kompetencer kan ovenstående dog være meget abstrakt. Hvordan vurdere man hvor
”åben” en tilgang der udvises i mødet med en anden kultur? Hvordan måler man den
mængde af respekt der bliver udvist over for en anden kultur?
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Michael Byram12 har gennem sit erhverv beskæftiget sig med hvorvidt og hvordan man kan
evaluere på elevers opnåelse af interkulturelle kompetencer. Han har fem bud på, hvordan
man kan se om og på hvilken måde eleven har opnået interkulturelle kompetencer:
•

At udvise nysgerrighed og åbenhed, man er parat til at forkaste forkerte forestillinger
om andre kulturer og forestillinger om sin egen.

•

Viden om sociale grupper og deres forskellige livsformer og om generelle individuelle
og samfundsmæssige processer i både ens eget og den andens land.

•

Færdigheder i at fortolke og forholde sig til en tekst eller en begivenhed fra en anden
kultur og i at kunne sætte teksten i forhold til tekster eller begivenheder fra ens egen
kultur.

•

Færdigheder i at tilegne sig ny viden om en kultur og i at bidrage med sin viden og
sine holdninger igennem kommunikation i virkelige kulturmøder.

•

Kritisk kulturel bevidsthed/politisk dannelse og evnen til at vurdere kulturelle og
samfundsmæssige forhold kritisk både i forhold til egen kultur og land og i forhold
til andres kultur og land.13

Disse punkter har meget tilfælles med Iben Jensens egen definition på interkulturelle
kompetencer. Begge ser åbenhed og respekt, som en afgørende faktorer i mødet med en
anden kultur. Ligeså er de enige om vigtigheden af en vis baggrundsviden, om den
pågældende kultur, samt kompetencer inden for fortolkning af situationer.
Michael Byrams fem punkter er et bud på konkrete fokusområder, i forsøget på at evaluere
elevernes opnåelse af interkulturelle kompetencer.
Et andet bud kommer Iben Jensen med i sin introduktion til ”stereotypier” som
udgangspunkt for en vurdering af udviklingen af interkulturelle kompetencer. Iben Jensen
selv bruger Nancy Adlers14 bud på hvornår stereotypier kan bruges henholdsvis positivt og
negativt.

12

Engelsk sprog- og kulturforsker der også arbejder med interkulturelle kompetencer.
De fem punkter er oversat og konkretiseret af Iben Jensen i hendes bog ”Grundbog i
Kulturforståelse”.
14
Canadisk organisationsforker
13
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Ved en positiv brug af stereotypier forstår Nancy Adler først og fremmest, at stereotypierne
bruges bevidst. Altså at man er opmærksom på, at en stereotyp netop beskriver normer
for en gruppe og ikke for et bestemt individ. Herudover fokusere hun også på, at
stereotypier skal fremstå beskrivende og ikke som en evaluering på om den pågældende
gruppe er ”god” eller ”dårlig”. I den forbindelse skal stereotypier ses som et ”første bedste
gæt” om gruppen og der skal være plads til at stereotypen løbende bliver korrigeret ved
nye observationer og erfaringer med den aktuelle gruppe. Sidst men ikke mindst,
indeholder en positiv stereotyp ”en kerne af sandhed om gruppen” (Iben Jensen: 2013: 23).
Ved en negativ brug af stereotypier ser vi nærmest på det omvendte billede. Hvor en
bevidst brug af stereotypier giver mulighed for at korrigere efter oplevelser, kan ubevidst
brug af stereotypier være vanskelige at ændre eller at forkaste. Stereotyperne er i dette
tilfælde stivnede og ikke åbne for forandring, selvom man har opnået ny viden om den
pågældende gruppe. Ved negativ brug bliver stereotypierne ofte normative frem for
beskrivende. Det bliver altså en evaluering af en gruppe af mennesker ud fra et fx moralsk
og intellektuelt niveau. I denne forbindelse ser man ofte at der ikke bliver taget hensyn til
individuelle forskelle, og at man derved ikke forholder sig til, at stereotypier netop er
gruppenormer og ikke kan bruges til at beskrive enkelt individer. Dette er igen et tegn på
negativ brug af stereotypier.

Verdensborger
Ifølge Peter Kemp er definitionen på en verdensborger, et menneske der tager nutidens
store aktuelle globale problemer op for at bidrage til en løsning. Og hermed menes en
løsning der kan være til gavn for hele menneskeheden (Peter Kemp: Dannelse til
verdensborger: 2003). De globale problemer stiller Peter Kemp op som tre behov:
1. Behovet for en demokratisk kontrol af den finansielle globalisering på samme måde
som en national økonomi kan være under demokratisk og parlamentarisk kontrol.
2. Behovet for en bæredygtig udvikling (forholdet mellem natur og kultur), der blandt
andet indebærer en opbremsning af den menneskeskabte globale opvarmning, der
udgør livsbetingelserne for kommende generationer ringere end dem vi har i dag.
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3. Behovet for sameksistens mellem forskellige nationer og kulturer på samme måde
som vi inden for europæisk kultur har fundet ud af en sameksistens mellem
forskellige kristne trosretninger og deres sameksistens med agnostiske og ateistiske
livsopfattelser. (Kemp: 2011: s223)
I denne forbindelse definere Peter Kemp to forskellige former for verdensborger; den man
er nødt til at være hvis man vil se den globale virkelighed i øjnene og erkende de tre store
problemkomplekser, som menneskeheden står overfor. Den anden som en verdensborger
man beslutter sig for at være, når man vil tage et medansvar for at gøre noget ved disse
problemer.
De nationale samfund er kendetegnet ved institutioner og staten som en overordnet
institution, hvorimod det universelle samfund mål er at oprette internationale institutioner,
der omfatter alle stater. På den måde har denne en højere autoritet end staten i hvert enkelt
land, og der er derfor et politisk højere mål for verdensborgeren end for samfundsborgeren
(Kemp: 2003) Man skal dog i denne sammenligning huske, at man ikke er verdensborger
som modsætning til at være statsborger, men derimod at man som statsborger også er
verdensborger (Kemp: 2011: s223), derfor kan man sige, at verdensborgeren er det
menneske, der forstår sig selv som borger i to samfund: det nationale, som det er født ind
i eller er optaget i – og det universelle, som det tilhører alene fordi det som menneske
tilhører menneskeheden (Kemp: 2003)
Peter Kemp mener at hele grundideen med verdensborgeren må være idealet, som al
dannelse og uddannelse skal sigte imod (Kemp: 2003).
I den forbindelse kritisere Peter Kemp de danske folkeskoler, da han mener, at nutidens
danske folkeskoler er blevet en ”landsbyskole”, hvor den offentlige dimension fortrænges
af et nærhedsmiljø hvor det handler om at det skal være ”hyggeligt, venligt og opbyggeligt”
og det betyder at man ikke uddanner eleverne til at forstå hvad de skal med den fremmede
uforståelige verden som ligger uden for deres egen livsverden. (Kemp: 2003). Margrethe
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Vestagers15 oplæg om ”Værdier i virkeligheden” fra 2000 er ifølge Peter Kemp med til at
understøtte denne ”navlebeskuenhed” da det pågældende værdisæt kun er gældende for
det danske samfund, og at der derfor ikke indgår nogen grundværdi eller overordnede
værdier, der kan begrunde hvorfor netop disse værdier er valgt ud.
1. Ånds- og ytringsfrihed
2. Ligeværd, selvværd og tolerance
3. Fællesskabet og den enkelte
4. Solidaritet og omsorg
5. Selvforståelse og identitet
6. Samtale og diskussion
7. Nysgerrighed, engagement og begejstring
8. Virkelyst og arbejdsglæde
9. Indsigt i og ansvar for naturen.
Her skelnes der ikke mellem det som Kemp betegner som ”ha’-det-rart” værdier og de
absolutte værdier, der er universelle og angår forhold mellem kultur og samfund, samt
respekt for det fremmede og anderledes. Men det er ikke nødvendigvis en sammenhæng
mellem fælles værdier (eller blot en respekt for modpartens værdier) og så dét på et
personligt niveau at kunne ”lide hinanden”.
De ni værdisæt tager afsæt i det danske demokrati frem for verdensfællesskabet. Her
pointere Kemp at ”Verdensborgeren i dag kan kun være et pædagogisk ideal, hvis den
handler om et universelt fælleskab, hvor der er respekt for og anerkendelse af forskellige
nationer og kulturer.” Hvis børn i folkeskolen ikke bliver indført i den verden der eksisterer
uden for deres egen nære livsverden, vil de blive invalide i det verdenssamfund, som vi alle
er med til at forme, hvad enten vi kan lide det eller ej.

15

Daværende undervisningsminister.
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Analyse
I dette afsnit vil jeg, på baggrund af Iben Jensens praktiskteoretiske syn på kultur, udpege
praksisser som henholdsvis jeg har bedt eleverne forholde sig til i spørgeskemaerne, samt
praksisser de selv har fokuseret på i deres essay og i de åbne besvarelser i
spørgeskemaerne. Ud fra deres indtryk og holdninger til disse praksisser vil jeg analysere
deres udvikling af interkulturelle kompetencer, ud fra henholdsvis Michael Byrams 5 tegn
på udvikling af interkulturelle kompetencer og Nancy Adlers teori om positiv og negativ
brug af stereotypier. Dette vil jeg gøre ved at sammenligne deres holdninger til forskellige
praksisser inden turen med om der har været ændringer efter turen og i så fald hvilke.
Mit spørgeskema er delt op i tre afsnit, baseret på tre overordnede emner inden for
praksisser; kommunikation, mad og hverdag. Praksisteoretisk forskning handler om at få
øje på og dokumentere de små handlinger, vi gør i hverdagen, men overser, fordi de er
blevet rutine (Iben Jensen: 2013). Derfor er disse kategorier i teorien ikke praksisser, men
via mine spørgsmål sætter jeg fokus på specifikke praksisser inden for disse tre områder,
og beder eleverne forholde sig til dem.
Desuden har jeg i både før og efter spørgeskemaet, bedt eleverne nævne 5 ting de synes
kendetegner Italien. Dette spørgsmål passer ikke under en specifik kategori, da jeg har
ladet det være op til eleverne selv, at vælge fokus ved dette spørgsmål.
Kommunikation
I spørgeskemaet som eleverne skulle svare på forud for turen16 skulle eleverne på en
skala fra 1 (meget nemt) til 5 (meget svært) vurdere hvordan de forventede det ville blive
at skulle kommunikere med den elev og familie som de skulle bo hos Italien. Her ligger
54% sig i midten, og har altså hverken en forventning om nem kommunikation, men heller
ikke svær. En tredjedel forventer at det bliver forholdsvis nemt (2 på skalaen) mens en
knap 15% ligger på 4 på skalaen. Dette tyder altså på, at de færreste af eleverne har de
store bekymringer for den kommunikative del af dannelsesrejsen. Fra samtalen med
klasserne ved jeg, at langt de fleste af dem har kommunikeret med de elever de skal bo
hos Italien hjemme fra og de viser dermed den åbenhed og nysgerrighed som ifølge Iben

16

Bilag 8
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Jensen er essentiel for at opnå interkulturelle kompetencer. Dette har måske også været
medvirkende til at skabe en større tryghed hos eleverne, at de føler at de allerede kender
dem de skal ned og bo hos. I sit essay nævner eleven Otto om sin reaktion da han fik at
vide at han skulle bo hos en fremmed familie i Italien: ”Bare tanken om at bo hos en helt,
helt fremmede familie var skræmmende. For det var jo mennesker, jeg aldrig i mit liv havde
set før, som jeg lige pludselig skulle bo sammen med. De skulle se mit morgenhår, og jeg
skulle se deres. Skræmmende. Mon de føler det samme? Mon de også synes, at det er
mærkeligt, men samtidigt en spændende oplevelse.”17 Hermed viser Otto at han kan
relatere sin egne forventninger til turen med andres forventninger og dermed viser han
både respekt og empati for andre mennesker og deres følelser. Samtidig er Ottos ide om
disse menneskers følelser et tegn på positiv brug af stereotypier. Han stiller det op som et
spørgsmål til sig selv, og er derved åben over for muligheden for, at de ikke nødvendigvis
har det på samme måde som ham.
Længere nede udviser Otto en bekymring for, om den værtsfamilie han skal bo hos kan
tale engelsk. Han reflekterer over den kommunikative praksis ved at overveje om de i
familien, der er bedre til engelsk end andre, måske kan oversætte for ham. Han slutter
igen af med at vise en åben og positiv tilgang til turen og de oplevelser han kan få, ved at
konkludere at ”jeg må tage det som det kommer og få det bedste ud af turen.” Her åbner
han op for tilegnelse af færdigheder i at tilegne sig ny viden gennem kommunikation i
kulturmøder som er et af Michael Byrams 5 evalueringspunkter for udviklingen af
interkulturelle kompetencer (Iben Jensen: 2013).
Spørgsmålet om hvordan det bliver for eleverne bliver stillet igen i det spørgeskema
eleverne skulle udfylde efter deres tur til Italien18. Her er dog sket noget i forhånd til
elevernes forventninger fra før turen og hvad de rent faktisk oplevede dernede. Her skal
eleverne igen vurdere, på en skala fra 1 (meget nemt) til 5 (meget svært) hvordan de
synes det har været at kommunikere med den elev og familie de skulle bo hos dernede.
Her er fordelingen noget anderledes. I før-spørgeskemaet var der ingen elever der havde
placeret sig på 5 på skalaen hvor der i efter-spørgeskemaet er hele 15% der har følt det
17
18

Se bilag 1
Se bilag 9
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”meget svært” at kommunikere med deres værtsfamilier. 34% har lagt sig selv på 4 på
skalaen, mod kun 14% i før-spørgeskemaet. En elev nævner i det efterfølgende åbne
spørgsmål, ”Hvad synes du om at skulle kommunikere med nogle der taler et andet
sprog? Hvad føler du at du har fået ud af det?” blandt andet at ”de ikke kunne tale noget
engelsk så jeg føler ikke at jeg har fået andet ud af det end at vide hvor forfærdelig deres
skolegang er hvor god vores er”. Her viser eleven tegn på negativ brug af stereotypier
jævnfør Nancy Adlers definition (Iben Jensen: 2013). Ved at bruge sin oplevelse normativt
og ikke beskrivende, evaluere eleven pludselig på en stor gruppe af menneskers
intellektuelle niveau og herved tager eleven heller ikke højde for individuelle forskelle, men
forholder sig til en større gruppe på baggrund af mødet med nogle få. Eleven viser altså
ikke at han er ”parat til at forkaste forkerte forestillinger om andre kulturer” jævnfør
Michael Byrams 5 evalueringspunkter for udvikling af interkulturelle kompetencer (Iben
Jensen: 2013).
En anden elev kommer med følgende udsagn:
”Jeg savnede at tale dansk, så ringede nærmest til min mor mindst en gang i
timen... og så følte jeg mig dårligt tilpas over ikke at kunne fortælle dem
vigtige ting og blive nød til at bruge google oversæt, hver eneste gang jeg ville
sige noget.”
Jævnfør Iben Jensens praksisteoretiske tilgang til kultur, som noget vi gør, altså praksisser,
ser vi her en elev der er meget fastsat i sine egne praksisser og dermed ikke viser den
åbenhed der skal til for at udvikle interkulturelle kompetencer (Iben Jensen: 2013). Med
denne manglede åbenhed overfor at forsøge kommunikation med værtsfamilien, forbliver
elevens stereotypier stivnede og ikke åbne for forandring, da hun med sin lukkede tilgang
til familiens praksisser ikke åbner op for ny viden der kan ændre hendes indtryk og
holdning.
Der er dog stadig 47% af eleverne i efter-spørgeskemaet der placere sig selv i 2 eller 3 på
skalaen og derved ikke føler at det har været decideret svært at kommunikere. En af disse
elever nævner at hun har ”[…] fået meget ud af det, jeg er blevet mindre genert når jeg
taler med andre”. Her viser eleven altså en personlig udvikling i kulturmødet. Andre elever
viser at de er bevidste omkring deres udvikling af kompetencer inden for det
kommunikative:
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”det var lidt svært da de ikke kunne alle ord på engelsk. jeg føler at jeg ud fra
det har fået en åbenbarring på at man også kan kommunikere meget ved
hjælp af kroppen”
og
” Det var lidt svært at snakke med dem når deres engelsk ikke var så godt,
men jeg lærte at man også kan bruge kroppen. Men jeg synes selv jeg er
blevet bedre til engelsk.”
Her ser vi to elever ved en positiv brug af stereotypier nøjes med at beskrive den gruppe
de er stødt på og evaluere deres kompetencer i forhold til en problemstilling. Denne
tilgang til problemstilingen giver eleverne mulighed for at opnå færdigheder inden for at
tilegne sig ny viden fra en anden kultur, da de ikke ser de manglede sprogkundskaber
som en begrænsning, men derimod som en mulighed for at udvikle nye kompetencer
(”Tegnsprog” og ”kropssprog”). De lader sig altså ikke begrænse af deres egne vante
praksisser, men tilpasser sig nye praksisser for at opnå en fælles forståelse.
Maden
Måden man spiser på om hvad man spiser, var en af de praksisser som eleverne selv havde
meget fokus på i spørgeskemaundersøgelsen. Første spørgsmål i før-spørgeskemaet er et
åbent spørgsmål, hvor eleverne bliver bedt om at nævne 5 ting som de synes kendetegner
Italien. Her nævner hele 67% Pizza som et typisk kendetegn på Italien. Jævnfør Nancy
Adlers teori om negative og positive stereotypier er der en vis sandhed i denne stereotyp
og det er derfor ikke en negativ brug af denne. I efter-spørgeskemaet ser man ligeså at
mange elever nævner Pizza som et typisk kendetegn, men her er tallet nede på 48% da
”Pizza” hos mange af eleverne er blevet skiftet ud med andre kendetegn som de direkte
har oplevet på deres tur. Her viser eleverne at de har opnået en større og bredere viden om
den sociale gruppe og deres livsformer, som de har haft et kulturmøde med.
I før-spørgeskemaet havde eleverne et stort fokus på, at de spiser meget senere i Italien
end i Danmark (37% kommenterer på dette).
En af eleverne forklarer denne stereotyp med at ”i film sidder de altid som en stor familie
rundt om et bord og spiser sammen. det gør man sjældent i Danmark.”. Her viser eleven en
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positiv brug af stereotypier ved at indikere, at hun er klar over, at dette er noget der foregår
i film og ikke nødvendigvis er sigende for hele den Italienske befolkning. Her åbner hun op
for muligheden for at hendes fortolkning af en bestemt praksis kan være forkert og viser
dermed tegn på interkulturelle kompetencer.
Det er dog i efter-spørgeskemaet kun 21% der fokusere på at man i Italien spiser senere
end i Danmark.
I stedet er der kommet et stort fokus på, at man spiser mere. Et fokus der ikke var at se i
før-spørgeskemaet. Hele 45% af eleverne kommentere i efter-spørgeskemaet på, at man
spiser meget mere mad i Italien end i Danmark:
”da vi var på tur spiste de lidt vær gang vi stoppede”
og
”De spiser rigtigt meget hele tiden, fx havde de to morgenmadder, en på
skolen og en derhjemme. I Danmark er vi også meget mere opsatte på, at vi
skal have sund og mættende kost.”
Her viser eleverne en bevidsthed omkring en anderledes praksis hos deres værtsfamilier
og de har dermed i deres kulturmøde fået ny viden om denne gruppes levemøde, dog gør
eleverne også brug negative stereotypier, da især den sidste elev evaluere gruppen på
baggrund af deres kost og tilføjer, at det er bedre i Danmark qua at der spises sundere.
Hverdagen
I både før- og efter-spørgeskemaet har jeg valgt at lægge fokus på de praksisser der
omhandler hvad de danske elever mener at de italienske elever laver i deres fritid. Her
mener 28% af de danske elever, at der ikke er den store forskel på hvad man laver i sin
fritid i Danmark og i Italien. En elev nævner blandt andet at ”Det er vel forskelligt, ligesom
her - nogle spiller guitar, nogle spiller tennis osv.”. Her viser eleven et positivt brug af
stereotyper ved, at eleven er bevidst om, at der i Italien, ligeså vel som i Danmark, er forskel
på hvad forskellige mennesker laver i deres fritid. Eleven går altså ikke ind og evaluere på
en samlet gruppe, men forholder sig individuelt til de kulturmøder eleven indgår i og på den
måde bibeholder eleven en åbenhed og er dermed parat til at forkaste forkerte forestiller
om den praksis hun møder.
Andre elever påpeger en forskel i den forstand, at elever i Italien ikke har ligeså meget
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”frihed” som i Danmark. En elev reflektere over årsagen til denne og kommer frem til at ”de
fleste er jo katolikker og det betyder at ungdommen er mindre udviklet end her i danmark
da man har en tro de fleste holder fast på, så jeg ikke at de vil sådan drikke og ryge lige som
nogle 7. klasser her, og jeg tror bare de hygger efter skole og sådan”. Her forholder eleven
sig til de praksisser hun skal ned og møde i forhold til den praksis hun oplever herhjemme.
Eleven er dog meget fastholdt i sin stereotyp og man ser derfor et negativt brug af denne,
da hun umiddelbart ikke virker bevidst om denne og det derfor kan være svært at ændre
den.

Diskussion
I dette afsnit vil jeg diskutere hvorvidt begrebet Verdensborger kan være et fremtidsrettet
dannelsesideal som der kan arbejdes hen mod i folkeskolen. Dette vil jeg gøre med
baggrund i Klafki’s dannelsesbegreb, ”Den Kategoriale Dannelse”, hvor både indholdet og
individets subjektive tilgang har en rolle. Med baggrund i dette begreb vil jeg stille Peter
Kemps definition af verdensborgerbegrebet op mod Folkeskoleloven og de forenklede
fælles mål (FFM) for at diskutere om der er belæg for at danne til verdensborger i disse.
I Folkeskoleloven står der i kapitel 1 om folkeskolens formål at:
§ 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 forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres
forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs
alsidige udvikling.19
Det allerførste kapitel i folkeskolens formålsparagraffer omhandler altså netop et krav om
at give eleverne forståelse for andre kulturer, hvilket ifølge Peter Kemp er vigtigt. Ikke fordi
man nødvendigvis skal være enig, men fordi man igennem denne forståelse kan opnå en
respekt for en kultur der er anderledes end ens egen.
19

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=176327
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Dog er formuleringen ”forståelse for andre lande og kulturer” dog ret abstrakt formuleret
og kan betyde meget. En af Peter Kemps kritikpunkter når der tales verdensborgerbegreb
er, at man ofte har større fokus på, at have det godt sammen, men det er ikke det
fællesskabet handler om. Tvært i mod kan man godt være uenig, men stadig have
respekt for en anden kultur. Vi får i formålsparagrafferne ikke nogen konkret ide om
hvordan denne forståelse for andre lande og kulturer skal omsættes til læring. Her er vi
nødt til at se på Forenklede Fælles Mål20. Starter vi inden for det sproglige område
nævnes både i fagformålet for fagene fransk og tysk stk. 3 at ”Faget [fransk/tysk] skal give
eleverne grundlæggende viden om kultur- og samfundsforhold i [fransk/tysktalende lande
og derved styrke deres internationale og interkulturelle forståelse.” Herudover nævnes der
ligeså i begge fagenes fagformål, ud over tilegnelse af sproglige kompetencer inden for
de respektive sprog, at eleverne også skal have ”styrket deres kulturelle og interkulturelle
forståelse gennem kulturmøder”.
I fagformålet for engelsk går man skridtet videre og kræver at eleverne udvikler deres
interkulturelle kompetencer som mål for engelskundervisningen21, og herudover bliver
”fortrolige med egen kultur i samspil med andre kulturer. Herigennem får eleverne
mulighed for at udvikle deres forståelse for mennesker med forskellig kulturel baggrund og
forberede sig til et liv i et globalt samfund”.
Ifølge Peter Kemp er definitionen på en verdensborger, et menneske der tager nutidens
store aktuelle globale problemer op for at bidrage til en løsning. For at kunne det, opstiller
Peter Kemp tre behov. Det sidste behov, ”Behovet for sameksistens mellem forskellige
nationer og kulturer på samme måde som vi inden for europæisk kultur har fundet ud af en
sameksistens mellem forskellige kristne trosretninger og deres sameksistens med
agnostiske og ateistiske livsopfattelser”. (Kemp: 2011: s223) understøttet af FFMs mål for
de ovennævnte fag.
Også i Kristendomskundskab lægges der fokus på netop det samme som Peter Kemp
stiller op som behov.
I kristendomskundskab nævnes det meget konkret, at eleven skal kunne tage stilling til og
handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger, samt kunne
20
21

http://www.emu.dk/omraade/gsk-lærer
http://www.emu.dk/sites/default/files/Engelsk%20-%20januar%202016.pdf
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diskutere kulturs betydning for individer og grupper, og have viden om kultur og
kulturbegreber. Desuden skal eleven kunne analysere konkrete eksempler på globale
kulturelle fænomener og have viden om kulturel globalisering22.
I Forenklede Fælles Mål (FFM) konkretiseres dette i Kompetenceområdet ”Etik” hvor
eleverne skal kunne ”reflektere over etiske principper og moralsk praksis i mellemmenneskelige relationer”, samt have ”viden om etik og moralsk praksis i et
mellemmenneskeligt perspektiv”.
Et andet af Peter Kemps behov er ”Behovet for en bæredygtig udvikling (forholdet mellem
natur og kultur), der blandt andet indebærer en opbremsning af den menneskeskabte
globale opvarmning, der udgør livsbetingelserne for kommende generationer ringere end
dem vi har i dag.” ser vi også understøttet i FFM.
Inden for de naturfaglige fag ser man et gennemgående fokus på kultur. I fagformålet for
geografi skal eleverne ”opnå indblik i, hvordan geografi – og geografisk forskning – i
samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden.” samt ”tilegne sig
færdigheder og viden om grundlæggende naturgivne og kulturskabte forudsætninger for
levevilkår i Danmark og den øvrige verden”. Desuden er det også et mål at eleverne skal
”tilegne sig forståelse af fremmede kulturer”. I fagformål for Fysik/Kemi er det et mål at
eleverne skal forstå naturvidenskab og teknologi som en del af vores kultur og
verdensbillede. Herudover skal elevernes ansvarlighed over for naturen og brug af
naturressourcer videreudvikles så de får en forståelse af hvordan se selv kan handle i
forhold til bæredygtig udvikling og sammenspillet med naturen, både lokalt og globalt23.
I FFM bliver det i geografi konkretiseret under kompetenceområdet Perspektivering, samt
Globalisering, hvor eleverne henholdsvis skal kunne ”perspektivere geografi til
omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse”,
kunne ”forklare lokale levevilkårs afhængighed af globalisering” og kunne ”forklare årsager
til nationale og globale konflikter om kulturforskelle, grænsedragninger og ressourcer.”

22
23

http://www.emu.dk/sites/default/files/Kristendomskundskab%20-%20januar%202016.pdf
http://www.emu.dk/sites/default/files/Fysik%20og%20kemi%20-%20januar%202016.pdf
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Desuden skal eleverne kunne ”sammenligne befolknings- og erhvervs- udvikling i
forskellige lande” samt kunne ”analysere befolknings- og erhvervsforholds påvirkning af
lokal og global udvikling”.
Peter Kemp nævner ikke direkte et behov for forståelse af andre kulturers kulturhistorie
gennem kunst og madkultur. Der er dog i FFM et fokus på kultur ved disse fag i
folkeskolen som kan være med til at bidrage til verdensborgeridealet.
I fagformålet for madkundskab Stk. 3 står der at eleverne skal lære at tage medansvar for
problemstillinger indenfor emnet i relation til blandt andet kultur og bæredygtighed24.
Konkret betyder det, at eleverne skal kunne fortolke måltiders rolle med en forståelse for
værdier, kultur og levevilkår og at de herunder har viden om forskellige madkulturer.
I Billedkunst skal eleverne udvikle deres kundskaber og viden inden for billedformer og
mediekultur i både lokale og globale kulturer25. Ligeså skal de i Håndarbejde og Design
”opnå forståelse for materiel kultur i elevernes hverdag og i forskellige kulturer og
tidsperioder.”26
I Danida samarbejde med CKU, har man i mange år brugt kunst og kultur til at skabe en
fællesskabsfølelse på et globalt plan. ”Retten til et bedre liv” er en strategien for
Danmarks udviklingssamarbejde som blev vedtaget af Folketinget i maj 2012. Strategiens
formål er at bekæmpe fattigdom og samtidig hjælpe mennesker med at realisere deres ret
til et bedre liv. I strategien understreges at:
“Et dynamisk kulturliv udgør en central del af et uafhængigt civilsamfund.
Kunst og kultur skaber kritiske refleksioner og engagement hos befolkninger
og er et vigtigt led i udviklingen af moderne, demokratiske samfund.”27
Med baggrund i dette, kan man argumentere for, at FFM inden for de praktiske og kreative
fag i høj grad understøtter Peter Kemps opstillede behov; ”Behovet for en demokratisk
kontrol af den finansielle globalisering på samme måde som en national økonomi kan være
under demokratisk og parlamentarisk kontrol.”.

24

http://www.emu.dk/sites/default/files/Madkundskab%20-%20januar%202016.pdf
http://www.emu.dk/sites/default/files/Billedkunst%20-%20januar%202016.pdf
26
http://www.emu.dk/sites/default/files/Håndværk%20og%20design%20-%20januar%202016.pdf
27
http://www.cku.dk/cku_site/wp-content/uploads/Retten-til-Kunst-og-Kultur_strategi.pdf
25
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Konklusion
I dette afsnit vil jeg svare på min problemformulering:
Kan begrebet verdensborger være et fremtidsrettet dannelsesideal som vi kan arbejde
med i folkeskolen og hvordan kan udviklingen af elevernes interkulturelle kompetencer
bidrage til dette dannelsesideal?
Besvarelsen vil være delt op i tre afsnit. Først og fremmest vil jeg ud fra min diskussion,
konkludere

på,

om

verdensborgerbegrebet

kan

fungere

som

et

fremtidsrettet

dannelsesideal som man kan arbejde med i folkeskolen. Herefter vil jeg, på baggrund af min
analyse, konkludere på i hvilken grad eleverne udviklede interkulturelle kompetencer på
deres tur til Italien. Sidst men ikke mindst, vil jeg på baggrund af analyse og diskussion,
vurdere hvorvidt denne udvikling af interkulturelle kompetencer, eller mangel på samme, har
været med til at danne eleverne til verdensborgere.
Verdensborgeren som dannelsesideal
Klafki’s Kategoriale dannelsesbegreb går ud på, at både den materielle dannelse og den
formale dannelse er vigtige i et sammenspil. Det er både vigtigt hvad det er man skal lære
og hvordan man lærer det. Altså et dobbeltsidigt fokus på henholdsvis metode og indhold.
Med baggrund i dette kan man se, at Peter Kemp har et stort fokus på hvad der skal ”læres”
for at være verdensborger. Hans fokus ligger på specifikke kompetencer og tankemønstre
man skal være i besiddelse af for at kalde sig selv verdensborgen.
Men når vi taler kategorial dannelse er hvordan nøjagtig ligeså vigtigt som hvad. Dette
hvordan kan vi udlede fra FFM. Tilsammen giver Peter Kemp og FFM et bud på, hvad
eleverne skal lære og hvordan ved at henvise til helt konkrete færdighedsmål.
Udviklingen af interkulturelle kompetencer
Ud fra min analyse kan man se, at udviklingen af interkulturelle kompetencer har været
meget ujævnt fordelt på gruppen af elever og har i høj grad båret præg af deres egen
indstilling til turen. Nogle er selv meget bevidste om hvad de har fået ud af turen, mens
andre har haft en meget negativ indstilling.
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Interkulturelle kompetencer som en vej mod verdensborgerbegrebet
Qua at eleverne har haft så spredt en oplevelse af turen og har haft en så mangelfuld
udvikling af deres interkulturelle kompetencer, kan man ikke entydigt gå ind og vurdere,
hvorvidt de interkulturelle kompetencer de har opnået, har været med til at danne dem til
verdensborgeridealet.

Handleperspektivering
I afklaringen af min problemformulering, kunne det, med baggrund i elevernes tur til Italien,
have været interessant at gå ind og overveje udeskolestrukturen som aspekt i forhold til
hvorvidt turen var ”vellykket” eller ej. Her kunne man have undersøgt om man med bevidst
brug af udeskolestrukturen kunne have sikret en sammenhæng mellem både det faglige
udbytte og turen som dannelsesrejse. Udeskolestrukturen består af en før-under-efter
struktur, som der kun har været fokus på i de praktiske forberedelser til turen, ikke i det
faglige arbejde i skolens fag. Kunne man have skabt en bedre arena for læring og dannelse,
ved brug af denne struktur?
Herudover vil det i samme tråd være interessant at gå ind og kigge på, hvorvidt det havde
understøttet læringsprocessen og dannelsen på turen, at der havde været opsat nogle
konkrete læringsmål for turen. Kunne man på den måde have sikret en faglig sammenhæng
med skolearbejdet derhjemme og turen, og kunne dette have givet et større dannelses- og
læringsmæssigt udbytte af turen?
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Bilag
Bilag 1: Essay af eleven Otto
At rejse er at leve
2060 km. Væk fra Danmark. 2060.
Dengang vi fik af vide, at vi skulle til Italien med klassen og parallelklassen googlede jeg, hvor
langt der var fra Danmark til Italien. 2060 km. Jeg tænkte, at det var godt nok var langt hjemmefra,
men det skulle nok blive en oplevelse. Mit hjerte begyndte at banke hurtigere for hver information,
jeg fik om turen. Da jeg fik af vide, at jeg skulle bo hos jeg en fremmede familie, som jeg aldrig
havde set før, fik jeg et chok. Bare tanken om at bo hos en helt, helt fremmede familie var
skræmmende. For det var jo mennesker, jeg aldrig i mit liv havde set før, som jeg lige pludselig
skulle bo sammen med. De skulle se mit morgenhår, og jeg skulle se deres. Skræmmende. Mon de
føler det samme? Mon de også synes, at det er mærkeligt, men samtidigt en spændende oplevelse.
Maden dernede er nok noget af det jeg ser mest frem til. Og da jeg er noget af et ”madøre”, vil jeg
elske noget lækkert hjemmelavet italiensk mad. Alt det pizza, pasta, suppe og salat, som jeg
forhåbentligt skal guffe i mig. På samme måde glæder jeg mig til, at der måske skal bo en fra Italien
hjemme hos mig. Det må da også være en enorm oplevelse for dem, da vores to madkulturer ikke
minder så meget om hinanden. Det eneste jeg lige kan komme på er pasta med kødsovs, som er en
af den få ligheder.
Selve rejsen derned er det eneste jeg ikke glæder mig til. 58 elever i samme lufthavn, i samme fly
og i samme bus kan kun blive en ting. Kaos. Jeg har derfor ondt af alle de andre mennesker, som
uheldigvis kom med på det samme fly som os. Skrigene, ustyrlige unger, som skal på klassetur til
Italien er et af mine værste mareridt. Lugten af 58 teenage-elever i samme lufthavn, samme fly og
samme bus er også et af mine værste mareridt. Hvis bare halvdelen havde glemt at gå i bad eller
glemt at bruge deodorant kunne det slå en mand bevidstløs.
Programmet nede i Italien tror jeg ikke bliver SÅ spændende, som det kunne havde været. Hele tre
gange skal vi på sightseeing, hvor vi blandt andet skal ind og se kirker. KIRKER. I min optik er
kirker nok noget af det mest kedelige, man kunne forestille sig. For da jeg ikke er et troende
menneske, kan jeg ikke se hvorfor kirker skulle være så specielle og så vigtige for nogle mennesker.
Da om man er troende eller ikke-troende er et frit valg, synes jeg, at det er fint, at de har kirker, jeg
kan bare ikke se meningen i det.
Jeg undrer mig stadig over, hvordan det faktisk bliver dernede. Kan den værtsfamilie, jeg skal bo
hos tale engelsk og kan jeg derfor kommunikere med dem uden hjælp af fagter og mimen. Det kan
også være, at der kun er en i familien, som kan engelsk og derfor må han/hun så oversætte det jeg
siger eller det kunne være noget helt tredje. Jeg tror bare, jeg må tage det som det kommer og få det
bedste ud af turen.

Ude godt - hjemme bedst
Jeg træder ind af døren og bliver straks fulgt hen til det værelse, hvor jeg skal bo. En lugt af klor
strejfer min næse da jeg passerer køkkenet, som ligger lige ved siden af det værelse hvor jeg skal
bo den næste uge. Da jeg træder ind i det mørke værelse, får jeg øje på en seng, som står midt i
det hele. Der kommer jeg i tanke om at det næsten kun er i Danmark, hvor man benytter dyner. I
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udlandet bruger de altid tynde tæpper, som ikke varmer så man bliver nød til at sove med tøj på.
Inde på værelset er der også et tv, et bord og et skab. Da jeg har fået mine ting på plads, siger
drengen Giacomo, jeg skal bo hos, at vi skal ned og mødes med min ven Silas.
Vi sætter os ind i bilen og jeg tænker at vi sikkert skal ud at køre en lang tur for at komme hen til
Silas. Idet siger drengen, at Silas bor lidt langt væk men det er jo relativt. Motoren starter og vi
begynder at køre. Efter 200 meter stopper vi ved en port, der fører ind til en hus. Porten begynder
langsomt at åbne, imens den hviner højt. Bag porten er der en nydelig grund med et hus placeret i
midten. Silas og hans bofælle kommer os i møde, og Silas sætter sig ind i bilen. Drengen Silas bor
hos skal åbenbart ikke med os, da han er syg. Giacomo, min bofælle siger på dårligt engelsk at vi
skal ned og prøve ”rides”. Jeg spørger ham igen om hvad det er vi skal og han prøver at finde ord
til at udtrykke sig. Efter lidt tid bruger han så googleoversæt til at oversætte fra italiensk til
engelsk. Så finder vi ud af at vi skal ned i et minitivoli, hvor der er forlystelser. På vej derhen taler
Silas og jeg sammen, imens Giacomo og hans far taler sammen. Ind i mellem stiller han os nogle
spørgsmål, som også er formuleret med få og skøre engelske ord og med hjælp fra googleoversæt.
Deres dårlige engelsk havde en virkelig stor betydning for turen. Både positivt og negativt. Vi
havde meget sværere ved at kommunikere med italienerne, men så fandt vi andre måde at
udtrykke os på. Det fik mig til at tænke på, at vi i Danmark som regel er virkelig gode til engelsk. Vi
kan i hvert tilfælde bruge simple ord og sige normale, enkelte og korte sætninger uden brug af
googleoversæt. Man tænker slet ikke over, hvor gode vi faktisk er til engelsk her i Danmark. Jeg
tror blandt andet, at det er fordi, vi ikke dubber alle udenlandske serier. Hvorimod man i Italien
dubber alt. Bare det, at helt normal engelsk tale ikke er inkluderet i dagligdagen, kan have en stor
betydning i det lange løb.
Turen til Italien har kun bragt mig godt. Selve det at bare være dernede har gjort en forskel og har
ændret mit syn på mange ting. Det har blandt andet ændret mit syn på, hvor godt vi i
virkeligheden har det i Danmark. Vi har ofte penge til overs til at gøre sjove ting, og de fleste har
arbejde, i modsætning til Italien. Alt i alt har det været en god tur, hvor jeg har fået testet nogle
grænser og set en anden kultur, hvor man gør de fleste ting anderledes.
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Bilag 2: Essay af eleven Karoline

Jeg skal til Italien!
Jeg forestiller mig en turkisblå himmel, der strækker sig, så langt øjet rækker, mosbeklædte bjerge
og en stor blank sø. Duften af friskbagt pizza, varm espresso og den friske morgenbrise hænger i
luften og den dæmpede, italienske landsbytrafik lyder rundt omkring i de gamle, smukke gader,
hvor folk er på vej til arbejde og skole.
Italien er for mange nordeuropæere et fjernt paradis, hvorfra man vender tilbage mæt på glæde og
pizza. Jeg taler af erfaring, når jeg siger, at det er et vidunderligt sted, når man er på badeferie og
bare skal ligge ved poolen og slappe af, men når man bare bor der, så er det altså ikke så godt, som
man skulle tro. Det er svært at overbevise folk, som ikke har været der før, om at det ikke er det
idylliske fremragende sted, som de inderligt tror, at det er. Jeg skal til Italien med min klasse og
parallelklasse, og jeg er mindst lige så begejstrede som dem for at komme derned, men jeg er
samtidigt også ved at tisse i bukserne af skræk for, at min værtsfamilie ikke vil kunne lide mig, eller
at turen bare går helt i vasken.
“How are you?” ”I am great, thank you very much!” Når man møder sin værtsfamilie (eller bare nye
mennesker generelt) løber man tør for noget at sige efter cirka de første fem minutter af at have
præsenteret sig selv. Formaliteter som ”hej hvordan går det?” og ”hvor har I et smukt hus” er noget,
som de fleste mennesker afhænger af, når de møder nogen for første gang.
Jeg er som regel ret god til at håndtere sociale situationer, og tro mig jeg har altid noget at sige (de
fleste kender mig som pigen der taler som et vandfald), men fordi jeg ikke ved, hvad der er passende
at tale om i dette ukendte univers af et land, bliver det måske svært at holde en samtale kørende
uden at være bange for ved et uheld at træde nogen over tæerne.
Danskere har fået sig et ry for at være verdens lykkeligste folk, men vi er også kendt for at være
uhøflige, fordi vi er kortfattede og går lige til sagen. Hvad nu hvis jeg kommer til at sige noget
fornærmende til nogen nede i Italien uden, at jeg overhovedet lægger mærke til det, fordi jeg er
vant til en anden slags kommunikation her i Danmark? Min dagligdag er præget af en stor mængde
sarkasme, som jeg er helt normal for mig, men Italien er jo relativt langt væk fra Danmark, så har
italienerne en anderledes kultur, som ser ned på folk, der bruger sarkasme? Jeg har gjort min
research på internettet, men jeg kan ikke finde en ”Sådan skal danskere opføre sig i Italien –trin for
trin guide” og så er min mors ”Takt og Tone”-bøger jo efterhånden blevet forældede.
Murphys lov siger at: ”Alt der kan ske, vil ske” og jeg har på fornemmelsen, at det måske godt kunne
være gældende for mit uheld. Hvis jeg begyndte at nævne alle de transportrelaterede problemer,
jeg har været ude for, ville det her essay være uendeligt langt. Så det kan vel derfor godt forstås, at
jeg er lidt nervøs for at flyve sammen med alle de mennesker, jeg godt kan lide af frygt for at
flymotoren går i stykker i luften, eller at en eller anden bliver væk eller har glemt sit pas, og ja det
var referencer fra personlige, tidligere, oplevede situationer.
Jeg er og har aldrig været transportsyg eller bange for at flyve, men jeg får det vildeste klaustrofobi
blot ved tanken om at skulle igennem en fireogenhalvtimes køre/flyvetur plus lufthavns
sikkerhedstjek med mine klassekammerater. De er mine bedste venner i hele verden, men de er
altså en flok vilde dyr, når vi alle er samlet og skal noget, der kræver fokus og koncentration samt
evnen til at stå og være stille.
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For ligesom at opsummere denne lange klump tekst er jeg nervøs, bange, spændt og helt igennem
glad for at skulle til Italien. Så håber jeg bare, at det bliver lige så godt som forventet J

Farvel Italien.
Goddag Danmark, mit hjem kære hjem.
Min puls gik amok, da vi rullede ind på parkeringspladsen midt i byen. Min kropstemperatur stiger,
og mit blod koger. Begejstringen i bussen er til at tage at føle på. Jeg er angst, nervøs og mere
spændt end jeg havde regnet med at være. Da dørene åbnede sig, fik jeg gåsehud, selvom det var
varmt. Udenfor stod italienerne og blitzede billeder af os, da vi trillede ud af bussen en efter en. Jeg
kom ud i mængden og blev modtaget med klap, smil og hilser på et fremmed sprog. Montefiascone
bød os velkomme med et smukt vejr og glade omgivelser. Jeg blev med et revet i armen bagfra, og
der står min italienske veninde i levende live. Det er første gang, jeg ser hende i virkeligheden, så da
hun trækker mig ind i et lungemasende kram, føler jeg mig en anelse akavet.
Italienere er bestemt anderledes fra danskere. Når man hilser på en italiener, får man ikke bare et
håndtryk men også et kys på hver kind og nogle gange også et kram, hvorimod man i Danmark er
bakterieforskræmte og desinficerer sine hænder efter et kort formelt håndtryk. Sjovt nok bliver
Italienere ikke fornærmede, hvis man siger noget sarkastisk eller bruger jokes, de er lidt ligesom os
på det plan, dog er folk utrolig højlydte i Italien. Hvis man skruer tyvetusinde gange op for sin indre
volumen og gestikulerer ekstremt meget, så taler man næsten lige som en italiener. Da jeg var i
skole i Montefiascone, blev jeg nødt til at holde mig for ørene en af dagene, fordi eleverne råbte og
skreg som galninge hele dagen lang. Det var som skingrende katteskrig i, der gnavede sig ned i mine
øregange.
De mennesker jeg boede hos i Italien var flinke nok. De var rigtig søde og særdeles gæstfrie, men
det føltes altså også som om, at de bare var der som en slags sensor, som lægger mærke til mine
mindste bevægelser. Det er svært at være sig selv og slappe af, når man ved, at der er nogen, som
glor én ned i nakken alle firetyve timer i døgnet! Jeg er vant til at være sammen med mennesker
hele tiden, så jeg troede ikke, at det ville være et problem. Desværre lærte jeg noget nyt om mig
selv på denne tur: at jeg ikke er vild med at være det konstante, sociale midtpunkt. Jeg kan sagtens
være en omvandrende glitterbombe, som kaster med konfetti dagen lang i Danmark, men det er
fordi jeg ved, at når dagen endelig er ovre, kan jeg tage hjem til mig selv, låse døren og slappe af,
hvilket var lidt hårdt at gøre i en anden persons hjem.
Hele turen har været ret okay, men den ville have været endnu bedre, hvis jeg havde bare en ting
til fælles med min italienske værtinde. Hun var sød og venlig, men hun var lidt klistrende, hvilket
gjorde mig en anelse ubehagelig til mode. Jeg lagde mærke til at: hun var usikker på sig selv, hun
turde ikke tale med fremmede mennesker, og hun havde kun tre veninder, som hun ikke var tætte
med. Jeg ved godt, jeg for hende til at lyde som om, hun er en asocial freak, men det er hun altså
overhovedet ikke! Jeg tog bare ikke til Italien for at få en hjerteveninde, som gerne vil sidde og dele
hemmeligheder og mål i livet, men hun ledte lige præcis efter en pige at være sådan med, så vores
forhold til hinanden udviklede sig til ikke-gengældt kærligheds-situation, hvilket selvfølgelig gjorde
det lidt ubehageligt for mig at være sammen med hende. Min værtsfamilie var fremragende. De
havde prøvet at have udvekslingsstuderende hjemme hos dem før, så de havde helt tjek på
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situationen og var utrolig fantastiske. Min værtinde er en virkelig dejlig pige, som jeg ser frem til at
se i København snart, når jeg er mere i kontrol og er på hjemmebane.
Jeg vil gerne runde mit essay af på en endnu bedre tone, så jeg vil tage mig den frihed at tale om
maden i Italien. Maden i Italien er seriøst så lækker, at min mund løber i vand ved tanken om den.
Italienerne spiser alle mulige underlige retter til hvert måltid, og selvom de spiser som om, de aldrig
har smagt mad før, er de ikke tykke. Størstedelen af italienerne jeg mødte nede i Montefiascone var
undervægtige, selvom de sikkert åd deres egen vægt i mad hver dag. De spiser gelato eller på dansk
is, og det smager bare så kodylt fedt, at mit hjerte hoppede et slag over, da jeg smagte det den
første dag, jeg var der. Jeg fik pizza hver evig eneste dag, pastaretter i lange baner og andre lækre
italienske retter fra land og hav. Mmm….
Jeg kommer helt garanteret til Italien igen en dag, men lige nu ser jeg frem til bare at slappe af og
nyde mit eget hjem lige foreløbigt.
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Bilag 3: Brev fra lærere til forældre i pågældende klasse.

Kære forældre i 7.u og 7.v
De to 7. klasser har fået mulighed for at ”veksle” deres lejrskoletur i 8.kl. med en udvekslingsrejse
til en skole i Italien og et genbesøg af italienske elever i Danmark.
Det drejer sig om et samarbejde med Anna Molinaro-skolen i Montefiascone i Lazio-regionen i
Italien.
Sidste skoleår var lærer XXX primus motor i et samarbejde mellem vores daværende 7.u. og en
7.klasse fra Anna Molinaro- skolen. Samarbejdet kulminerede med et besøg af de italienske elever
her i København i maj måned i år. Arrangementet i København bød på både kulturel udveksling af
skoleerfaringer, sightseeing, Tivolitur samt et elevarrangement om aftenen i gastronomiens tegn.
Efter besøget i Danmark, lavede den italienske klasse en stor fest på deres skole, hvor der blev vist
billeder og fortalt historier fra deres besøg på vores skole og besøget i København.
Vi er nu blevet kontaktet af Anna Molinaro skolen igen, da de ønsker, at fortsætte samarbejdet.
Anna Molinaro skolen har inviteret os til at besøge dem i Italien i foråret 2016 - nærmere bestemt
d. 11/4 til 15/4 - 2016.
Vil vi dette, kan det lade sig gøre - og evt. hvordan?
Vi har forud for dette forældrebrev lavet en forundersøgelse mht., hvordan vi fra skolens side
eventuelt vil kunne få stablet en fornuftig økonomi på benene, der kan understøtte projektet. Vi
har taget udgangspunkt i, at kost og logi er gratis, da eleverne er indkvarteret privat i Italien. Men
vi skal have dækket transporten mellem Danmark og Montefiascone i Italien.
Ifølge Danmarks Lærerforenings bilag fremgår det, at de indsamlede penge skal administreres af
en gruppe af klassens forældre, det kan f.eks. være forældrerepræsentanterne.
Et budget for rejsen kan se således ud:
Udgifter:
Flytransport
Lokal transport Rom-Montefiascone
Tilskud fra skole
Tilskud forældre
Der skal indsamles

2500 kr.
180 kr.
800 kr. (i stedet for lejrskole)
300 kr. (kostpenge - kræves også v. lejrskoleophold)
1580 kr. pr. elev.

Indtægter:
Indsamlingsmiddag for forældre; 3-4 retters italiensk menu:
60x300 (minus 100 til råvarer)

12.000 kr.

Skrabelodder for Danske Hospitalsklovne 35 skrabelodder/elev
Julekalendere for Børns Vilkår og Børnetelefonen 35/ elev

10.000 kr.
16.000 kr.

39

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling

2016

Marie Louise Frigast Munck

I alt
Pr. elev
Derudover skal der skaffes: 1580 - 680:
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38.000 kr.
680 kr.
900 kr.

Forslag: Jobbank v. forældre, hvor eleverne tjener penge v. babysitting, rengøring, bilvask, indkøb,
madlavning…
Som forældre skal I tage stilling til:
1. Er det en ide, som I ønsker, at vi alle (forældre, elever og lærere) arbejder videre på?
2. En rejse for vores 7.klasser udløser også et genbesøg af italienske elever (en eller to
klasser) med kost og logi hos de danske familier.
3. Vil det være muligt at få indsamlet de resterende penge ved fx elevers arbejde i
”forældreskabte” jobs (baysitting, regøring, bilvask, indkøb….)?
4. For at få så mange flybilletter på en gang, billetter som skal købes via kommunen, så skal vi
give rejsebureauet besked onsdag d. 21/10 - ret kort varsel.
5. Vi vil foreslå et morgenmøde tirsdag d. 20. oktober kl. 7.30 - 8.15, hvor vi sammen tager
stilling til, hvorvidt vi tror på projektet - om billetterne skal bestilles…
Spørgsmål, holdninger og ideer modtages gerne. I kan kontakte os på intra.

Med venlig hilsen
XXX, XXX og XXX
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Bilag 4: Brev fra lærere til forældre og elever i pågældende klasse

Turen går til Montefiascone
Så er det snart tid for den store dannelsesrejse til Italien.

Den 11. april mødes vi klokken 7.45 i afgangshallen i Kastrup. Vi flyver kl. 10.20 og lander i Rom
klokken 12.55, hvorefter vi bliver hentet i en lokal bus og kørt til Montefiascone, hvor vi
ankommer ca. 16.
Hjemkomst den 15. april klokken 00.20 (Vi letter 21.50). Alle elever skal hentes i lufthavnen.
Husk: Det blå og gule sygesikringsbevis, pas, en pengekat eller mavetaske, en lille gave til jeres
værtsfamilie og en madpakke til mandagen.
I forhold til telefoni, så må I undersøge jeres barns telefonabonnement i forhold til
udenlandstelefoni.
Pakkeliste:
Tøj der passer til årstiden - husk der er lidt koldere end i byen og at aftnerne kan blive kølige
Fornuftigt fodtøj
Badetøj
Toiletsager
Evt. medicin
Solcreme
Lommepenge
Se i øvrigt programmet for ugen, som er udarbejdet af vores italienske venner. Programmet
udsendes i den nærmeste tid.
Vi glæder os
XXX, XXX, XXX og XXX
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Bilag 5: Program fra lærere i pågældende klasse til den italienske klasse og deres lærere
Program for the visit to Copenhagen from the 23rd until the 27 rd of May 2016.
Monday the 23rd of May:
The Danish host will pick you up at the airport at 1.45 pm.
The host will take the Italian guests to their homes.
The teachers will be taken to their hotel.
Dinner at the host family in the evening.
Tuesday the 24 rd of May
We meet at the school at 8: 15 in the classroom with a pack lunch.
Welcome from all of us.
Sightseeing:
7.u with Antonella, XXX and the Italian students:
Daniele
Caterina
Isabella
Lucci
Matteo
Emanuela
Michele
Matilde matteo Elia
Eleonora
Davis
Tea
Caterina Gatti
Diana
Surprise!
The harbour bus to the ”Black Diamond” - a library
Sailing tour to the Little Mermaid.
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Amalienborg Castle
Frederiksstaden and ”The Mable Church”.
Nyhavn
Chatlottenburg Museum.
Christianshavn, Christiania and Our Savior Church.
Christiansborg (The Parlament) and Slotsholmen.
Amager Torv and Strøget (a row of shopping streets in central Copenhagen)..
Return to the school at 15 30

7.v. XXX, Silvia, XXX and Italian students:
Alessandro
Leonardo
Lara
Irene Mattia
Ilenia
Ilaria
Anna
Lorenzo Buzi
Alessaia
Alessia
HC.Andersen.
Jarmers Tower, Københavns Vold (The defense system of Copenhagen) og HC Ørsteds Park.
Israel’s Square and Torvehallerne (market).
Kings Garden and Rosenborg Castle
The Round Tower (Rundetårn) and Trinitatis Church.
The Old Market Place (Gammel Torv) and The New Market Place (Nytorv), (Courthouse)
(Domhuset) and Caritas Fontain.
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At 3:30 pm. return to the school.
Wednesday the 25 rd of May.
Meeting time 8.15 pm at the school with a pack lunch.
Sightseeing tour:
The City Hall of Copenhagen:
7.u. with Antonella, XXX, XXX and the Italian students visit the building.
7.v with Silvia, XXX, XXX and the Italian students visit the tower.
Surprise!
7.v with Silvia, XXX. XXX and the Italian students:
The harbour bus to the ”Black Diamont” (library)
Sailing tour to the Little Mermaid.
Amalienborg Castle
Frederiksstaden and ”The Mable Church”.
Nyhavn, Charlottenborg Museum.
Christianshavn, Christiania and Our Savior Church.
Christiansborg (The Parlament)and Slotsholmen.
Amagertorv (a square) and Strøget (a row of shopping streets in central Copenhagen).
At 15.30 pm return to the school.

7.v.XXX,Silvia,XXX and the Italian students:
H.C. Andersen.
Jarmers Tower, The defense system of Copenhagen and H.C Ørsteds Park.
Isreals Square and Torvehallerne (market).
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Kings garden and Rosenborg Castle
The Round Tower and Trinitatis Church.
The Old Market Place (Gammel Torv) and The New Market Place (Nytorv), (Courthouse) Domhuset
and Caritas Fontain.
At 15.30 pm return to the school.

Thurday the 26 rd of May.
Meeting time 8.15 with pack lunch.
Tour to Dyrehaven (The Deer Park) - Train to Klampenborg.
(If bad weather - The National museum).
At 17.00 pm ”Picnic” in the Kings Garden. The host family bring food to a buffet.

Friday the 27 rd of May.
Meeting time 8.15 at the school with a lunch packet.
Departure 9.00 am to the airport with XXX
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Bilag 6: Program fra de italienske lærere til de danske lærere og elever i pågældende klasse

46

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling

Marie Louise Frigast Munck

2016

18. maj 2016

Bilag 7: Opgave til turen til Italien stillet af undertegnede til elever i pågældende klasse

Fotosafari
• Tag 3-5 billeder undervejs på turen
• Skriv 3-5 ord/sætninger til hvert billede som beskriver
det du har taget billede af og hvorfor motivet fangede
din opmærksomhed.
Billede 1
Tag et billede når i spiser aftensmad i familien en af dagene.
Det kan være af selve maden, af middagsforberedelserne, af
middagsbordet eller hvad der nu lige fanger jeres interesse.

Billede 2
Tag et billede af en hverdagssituation.
Måske en du synes viser en forskel/lighed mellem Danmark og Italien.
Måske en du finder sjov, interessant eller forvirrende.

Billede 3

Tag et billede af noget, som du synes er typisk Italiensk.
Måske noget af maden, landskabet, hvilket tøj folk går i, hvad de laver i
deres fritid osv.

Billede 4
Valgfrit

Billede 5
Valgfrit
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Bilag 8: Spørgeskema – før
https://docs.google.com/forms/d/124_I0k5u6fDtfYMEWewBpxOiTdzRVeAL7IPosqK298/viewform
Bilag 9: Spørgeskema – efter
https://docs.google.com/forms/d/1N2W8hSOuLWcfFDQIo9Blo6JuR1GXyuzqZMJNv9FXSY/viewform
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