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Indledning  

“At leve i globaliseringens tidsalder kræver indøvelse allerede på det lokale plan i at leve 

sammen og forstå sig på et fællesskab, hvor man både lokalt og globalt respekterer forskelle i 

tradition, sprog, religion, vaner og livsform i det hele taget, og på trods af disse forskelle er 

indstillet på at løse fælles problemer” (Kemp, 2013, s. 7).  

 

En øget internationalisering og globalisering har præget Danmark i efterhånden en lang 

årrække. Danmark er ikke blot dansk. Danmark er også arabisk. Danmark er også kurdisk. 

Danmark er også vietnamesisk. Dagens Danmark har mange ansigter. Dette skaber et 

kulturelt kompleks samfund som borger at navigere og agere i. I vores virke som fremtidige 

lærere er vi forpligtet gennem Folkeskoleloven til at være med til at forberede folkeskolens 

elevers deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter som borgere i dette kulturelt komplekse 

samfund (Børne- og Undervisningsministeriet, 2020, stk. 3). Vi skal uddanne elever til at 

kunne navigere i en kompleks verden, forholde sig til mange forskellige identiteter og 

kulturer, arbejde med samfundsmæssige problemer og udvikle en global bevidsthed. Vi lever 

i en verden, hvor der i den grad er behov for global ansvarlighed, interkulturel læring og 

interkulturel handling. Dette kalder på, at eleverne i folkeskolen tilegner sig kompetencer, der 

gør dem i stand til at kunne navigere og agere hensigtsmæssigt i mødet med det fremmede. 

De skal blive interkulturelt kompetente. Derfor er det i undervisningen især vigtigt at arbejde 

med fordomsbekæmpelse blandt eleverne og opdragelse til kulturelt ligeværd gennem 

etablering af “positive kulturmøder” (Buchardt & Fabrin, 2012, s. 16-17).  

I dette projekt ønsker vi at undersøge, hvorledes det er muligt at udvikle ovenstående 

interkulturelle kompetence i folkeskolens danskfag, hvilket leder os hen til vores opstillede 

problemformulering.  

Problemformulering 

Hvordan kan man som folkeskolelærer i danskfaget arbejde med at udvikle elevernes 

interkulturelle kompetence, samtidig med at man opretholder de formelle krav til 

danskundervisningen?  
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Læsevejledning  

Indledningsvis vil metoden og undersøgelsesdesignet, som danner fundamentet for vores 

projekt, blive præsenteret. Herefter vil vi gennem en state of the art review kvalificere vores 

undersøgelsesfelt gennem inddragelse af både international og national forskning. Dernæst 

defineres vores udvalgte teori, som vi vil anvende i opgavens analyse af vores indsamlede 

empiri. I forlængelse heraf præsenteres vores empiri inden analysen påbegyndes. 

Vores analyse er opdelt i tre temaer, der er dannet på baggrund af vores undersøgelses tre 

forskningsspørgsmål. Derefter kommer opgavens diskussionsafsnit, hvor vi vil belyse 

analysens pointer fra forskellige perspektiver. Dette afsnit leder hen til konklusionen, hvor vi 

kortlægger undersøgelsens resultater. Afslutningsvis vil vi fremlægge handlemuligheder 

rettet mod praksis.  

Metode & undersøgelsesdesign  

Vi ønsker i dette projekt at undersøge, hvordan det som folkeskolelærer i danskfaget er 

muligt at arbejde med udviklingen af elevernes interkulturelle kompetence samtidig med at 

de formelle krav til faget opretholdes. Som empirisk metode har vi valgt at gøre brug af 

kvalitative interviews. Gennem interviewene søger vi at afdække de interviewede 

dansklæreres perspektiv på vores undersøgelsesfelt. De kvalitative interviews med lærerne 

har til formål at invitere de udvalgte lærere til at indgå i en samtale og derigennem gå på 

opdagelse i deres subjektive erfaringer og positioner i henhold til vores problemformulering 

(Mottelson & Muschinsky, 2017, s. 120). Vores videnskabsteoretiske tilgang i dette projekt 

tager afsæt i hermeneutikken, da vi vil bruge den viden vi allerede har om interkulturel 

kompetence, altså vores forforståelse til at fortolke med. Gennem dialog med de medvirkende 

lærere vil vi gøre os nye erfaringer omkring interkulturel kompetence, der vil præge vores 

aktuelle fortolkning, hvorved denne bliver til en ny forståelse af fænomenet (Mottelson & 

Muschinsky, 2017, s. 46). Vores foretagne interviews er først optaget og derefter 

transskriberet med henblik på at gøre disse til genstand for vores senere analyse. Forud for 

disse interviews har vi udformet en interviewguide med tre forskningsspørgsmål, hvilket skal 

være med til at sikre, at vi får afdækket de emner vi ønsker at berøre i interviewet (se bilag 

1). Forskningsspørgsmålene er med til at danne rammen for vores tilhørende opstillede 

interviewspørgsmål. Interviewene er semistruktureret, da vi ønsker at opnå indsigt i 

interviewpersonernes oplevelse af vores undersøgelsesfelt og søger at lade dem beskrive så 
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frit som muligt. Ydermere sigtes der i mod at skabe rum for dialog mellem os og 

informanterne (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 47).  Vi vil senere i opgaven foretage en mere 

konkret præsentation af vores indsamlet empiri.      

 

Som en del af dette projekt indgår to interkulturelle læremiddelanalyser af udvalgte online 

læremidler fra fagportalerne: dansk.gyldendal.dk og dansk.Alinea.dk. Førstnævnte fagportal 

er udvalgt på baggrund af et forskningsprojekt foretaget af en danskdidaktisk 

forskningsgruppe på DPU, Aarhus Universitet. Gennem kvantitative undersøgelser påviser 

de, at dansk.gyldendal.dk rangerer højt på listen over anvendte læremidler i udskolingen 

såvel som på mellemtrinnet, hvor denne udgør henholdsvis 19 % og 8 % af anvendte 

læremidler i danskundervisningen (Bundsgaard, Buch & Fougt, 2017, s. 33).  

 

Inddragelsen af dansk.Alinea.dk sker på baggrund af observationer gjort under vores 

kvalitative interviews, hvor de adspurgte lærere gav udtryk for, at de anvendte netop denne 

fagportal i deres undervisning. Derfor finder vi det relevant at undersøge, hvorvidt portalens 

forløb kan understøtte læreren i arbejdet med udviklingen af elevernes interkulturelle 

kompetence. Vi har forud for vores analyse opsat fire kriterier, som udgør rammen for vores 

interkulturelle læremiddelanalyser. Herefter vil vi, ud fra vores analytiske iagttagelser, 

vurdere i hvilken grad det pågældende forløb lever op til vores kriterier. De fire kriterier vil 

blive præsenteret under analysen.  

State of the art  

Vores inspiration til at foretage en undersøgelse af begrebet interkulturel kompetences 

relevans i danskfaget udspringer fra vores undervisning i fremmedsprog, henholdsvis engelsk 

og tysk, hvor netop denne kompetence har fundet fodfæste, både på læreruddannelsen og i 

folkeskolens praksis. I begge disse fags Fælles Mål figurerer begreber som kulturforståelse, 

interkulturel kommunikation og interkulturel kompetence, både i læreplaner og 

bekendtgørelser (Rørbech, 2009, s. 155). I en danskfaglig kontekst er forskningen på dette 

område begrænset, men modsat stærkt repræsenteret i fremmedsprogsforskningen, hvilket 

medvirker til, at vi kommer til at inddrage dele herfra i dette projekt. 
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International forskning 

I 2003 gennemførte OECD-projektet DeSeCo (Definition and Selection of Competences), 

som havde til formål at kortlægge og udpege kompetencer, som de mente, var essentielle for 

befolkningen i det senmoderne samfund at udvikle. I denne rapport bliver interkulturel 

kompetence nævnt som værende en af disse (OECD, 2003, s. 12).  

I 2016 udgav Paweł Sobkowiak, professor ved Adam Mickiewicz universitet i Polen, en 

rapport omhandlende kritisk tænkning i en interkulturel kontekst i engelsk som 

fremmedsprog. Sobkowiak påpeger, at den multikulturelle verden gør interkulturel 

undervisning til en nødvendighed, for at skabe mulighed for elever kan agere 

hensigtsmæssigt i et kulturelt kompleks samfund. Ydermere understreger han, at interkulturel 

kompetence er yderst vigtig, såfremt at man skal lykkedes med at kommunikere på tværs af 

kulturer (Sobkowiak, 2016, s. 697).    

National forskning 

I 2005 udgav Undervisningsministeriet rapporten Det nationale kompetenceregnskab. 

Sammenligneligt med DeSeCo-projektet, ønskede denne rapport at kortlægge 10 

nøglekompetencer (Undervisningsministeriet, 2005, s. 8). På listen over de 10 

nøglekompetencer forekommer den interkulturelle kompetence. I rapporten er der udarbejdet 

en profil af danskernes interkulturelle kompetence, som viser, at 66 % har “lav” interkulturel 

kompetence. De indikatorer, som indgik i beregningen af profilen, var: Uddannelse og viden 

fra medier, Viden gennem udlandsophold og Samarbejde og samvær. 

(Undervisningsministeriet, 2005, s. 103). I 2003 nedsatte Undervisningsministeriet en 

arbejdsgruppe, som havde til formål at diskutere Fremtidens Danskfag. Arbejdsgruppen 

påpeger blandt andet at: “Udgangspunktet er indiskutabelt: Dansk skal beskæftige sig med 

det der foregår og er foregået i det samfund som omfatter alle der bor mere eller mindre 

permanent i Danmark” (Undervisningsministeriet, 2003, s. 92). Endvidere skriver 

ekspertgruppen, at: “Et moderne danskfag skal kunne forfølge temaer og værker på tværs af 

periodegrænser, genregrænser, medieformer og sproggrænser”. (Undervisningsministeriet, 

2003, s. 93). Vi finder det relevant at undersøge, hvorvidt nutidens danskfag lever op til 

ekspertgruppens forudsigelser. Helle Rørbech (2015) mener, at beskæftigelsen med 

udviklingen af interkulturel kompetence i danskfaget er relevant. Hun påpeger, at dagens og 

morgenens flerkulturelle samfund kalder på, at vi både forholder os til det interkulturelle felt 

fra et internationalt samt fra et nationalt og lokalt perspektiv. Dermed bliver ikke blot 
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fremmedsprogsfagenes opgave at anlægge et interkulturelt perspektiv i undervisningen, men 

en opgave for alle fag i den danske folkeskole. Rørbech påpeger dog, at dette kan blive en 

udfordring for netop danskfaget, da dette traditionelt set opfattes som et dannende, 

identitetsskabende og ikke mindst kulturbærende fag (Rørbech, 2015, s. 155). Denne 

udfordring vil vi i dette projekt tage op, da vi ønsker at undersøge, hvorledes det som lærer er 

muligt at udvikle elevernes interkulturelle kompetence i danskundervisningen.  

Teori  

I følgende afsnit præsenteres vores udvalgte teori. Teorien vil vi anvende til at belyse vores 

indsamlede empiri i projektets analysedel med henblik på at besvare vores 

problemformulering. 

Det beskrivende og det komplekse kulturbegreb 

Vi vil i dette afsnit redegøre for de to hovedopfattelser af begrebet kultur. Disse værende: det 

beskrivende kulturbegreb samt det komplekse kulturbegreb (Jensen, 2002, s.1)  

Iben Jensen (2002) definerer, med afsæt i den norske antropolog, Arne Martin Klausens 

forståelse af kultur, det beskrivende kulturbegreb, som værende når man forstår kultur, som 

noget den enkelte er bærer af. Kultur betegner de værdier, normer og regler, som et menneske 

overtager fra foregående generation, som vil forsøges at viderebringes til næste generation. 

Jensen beskriver, hvordan denne opfattelse af kultur vil udmønte sig i praksis:  

I praksis betyder det beskrivende kulturbegreb: “At man vil søge at finde noget, man kan 

fastslå som fx det særligt irakiske, det særligt danske, det særligt engelske etc. At man 

forklarer folks handlinger ud fra deres kulturbaggrund.” (Jensen, 2002, s. 3)  

 

Det komplekse kulturbegreb er udviklet på baggrund af en kritik af det beskrivende 

kulturbegreb. På grund af en øget globalisering ses det ikke længere som værende muligt, ej 

heller med afsæt i teori, at forstå nationale kulturer som isolerede størrelser. Ligeledes er det 

tydeligere end nogensinde før, at der kan findes mange ligheder i måder at leve på, på tværs 

af forskellige kulturer. Det komplekse kulturbegreb vil i praksis betyde:  

 

“At man ikke kan betragte kultur som noget iboende i den enkelte – men som noget, der 

skabes mellem mennesker. At kultur ikke er noget, alle medlemmerne er enige om. At kultur 
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ikke altid vil bestemme en persons handlinger, da der kan være mange andre faktorer som fx 

køn, alder, uddannelse mm. “ (Jensen, 2002, s. 3)  

 

Vi finder det relevant at afdække, hvordan de interviewede lærere anskuer begrebet kultur i 

praksis og undersøge, hvilken effekt deres syn på kultur har for elevernes udvikling af 

interkulturel kompetence. 

Monokulturel undervisning 

Monokulturel undervisning tager afsæt i, at skolen socialiserer til fælles kulturelle værdier. 

Dem der er fortalere for en monokultur tilgang til undervisningen mener, at elevernes 

tilhørsforhold til den danske stat må styrkes gennem en undervisning, der fokuserer på 

kulturarv og kulturoverlevering (Butters & Bøndergaard, 2010, s. 89). Monokulturel 

undervisning er oftest foranlediget af en monokulturel læseplan, hvilket vil sige, at selve 

uddannelsessystemets centrale mål er at efterstræbe og formidle indhold samt praktisere 

undervisningsformer, som knytter sig til en bestemt, national og dominerende kultur. 

Kulturen almengøres, det vil sige, at den bliver opfattet som indlysende, naturlig, passende og 

“rigtig” i det pågældende land som en ubetinget enhedskultur (Buchardt & Fabrin, 2012, s. 

14).  

Multikulturel undervisning  

Fortalere for en multikulturel undervisning fokuserer på at inddrage andre kulturer og deres 

historie med henvisning til, at vi lever i et flerkulturel og globalt samfund (Butters & 

Bøndergaard, 2010, s. 89). Dannelsesvisionen inden for multikulturel undervisning, bygger 

på ideen om, at kulturel forskellighed er positiv og efterstræbelsesværdig. Her er det 

væsentligt, at skolen socialiserer til kulturel pluralisme pga. et kulturelt pluralistisk samfund. 

Altså et samfund der er sammensat af forskellige grupper med forskellige, men ligeværdige 

kulturer, som lever i harmoni og beriger hinanden (Buchardt & Fabrin, 2012, s. 16). 

Multikulturel undervisning skal yderligere give anledning til at forberede alle elever, 

majoritet såvel som minoritet, til at kunne forstå, tilpasse sig og arbejde i majoritetssamfund 

såvel som minoritetssamfund samt opdrage eleverne ved at oplyse dem om og lade dem selv 

undersøge forskellige kulturer. (Butters & Bøndergaard, 2010, s. 93).  
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Eleven som kulturel informant 

Den norske socialantropolog Thomas Hylland Eriksen påpeger, at en ureflekteret brug af 

begrebet multikulturalisme er uheldig, fordi det bygger på en kulturforståelse, der overser 

naturlige forskelle mellem forskellige etniske grupper og forskellige kulturer, som i højere 

grad er baseret på oplevelsen af forskel frem for reelle forskelle. Det er vigtigt at hæfte sig 

ved dette, da den uhensigtsmæssige udgave af multikulturel undervisning fastholder elever i 

entydige kulturelle identiteter (Butters & Bøndergaard, 2010, s. 95). Derfor er det også vigtigt 

at have visse forbehold, hvis man bruger elever som kulturelle informanter i undervisningen, 

da dette kan lede til en cementering af hvordan kultur og identitet skal forstås. Når mennesker 

bliver identificeret ud fra deres kultur, bliver de udsat for det man kalder kulturalisering, altså 

når kultur bruges som den primære og afgørende beskrivelse af individer, der kan forklare 

alle deres handlinger (Buchardt & Fabrin, 2012, s. 22). Derfor er der ikke behov for 

beskrivelser eller repræsentationer af de forskellige minoritetsgrupper og deres kulturer i 

undervisningen, men derimod analyser og en bevidstgørelse hos eleverne omkring kulturelle 

og samfundsmæssige forskelle (Buchardt & Fabrin, 2012, s. 22).  

Praksisorienteret interkulturel undervisning 

For at undgå at man i interkulturel undervisning reproducerer og forstærker kulturelle 

forskelle, må man i højere grad fokusere på, at termen interkultur indikerer, at kultur opstår i 

interaktionen mellem mennesker, at kultur er praksis. Denne form for undervisning bliver af 

Butters og Bøndergaard kaldt for praksisorienteret interkulturel undervisning (Butters & 

Bøndergaard, 2010, s. 103). Praksisorienteret interkulturel undervisning implicerer et 

teoretisk synspunkt, som afstår fra at kulturalisere eller etnificere elever og deres handlinger. 

Det er et synspunkt, som fremhæver, at alle individer skaber kulturer i møder med hinanden i 

socialt specifikke kontekster, og at vi bevæger os i et utal af kulturer (Butters & Bøndergaard, 

2010, s. 103). Det er centralt, at der i praksisorienteret interkulturel undervisning arbejdes hen 

mod en inkluderende skole- og undervisningskultur. Iben Jensen påpeger, at elever kan have 

udbytte af at blive undervist af lærere, der er bevidste om, at der findes diskurser i samfundet, 

som har indflydelse på, hvordan vi skaber mening i en given periode. Iben Jensen kan 

eleverne have fordel af at blive bevidstgjort om egen kulturel forforståelse og selvforståelse, 

og at eleverne har/får forskellige erfaringer i hverdagen på baggrund af deres oplevede 

kulturelle og etniske forskellighed (Jensen, 2005, s. 106).  
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Kategorial dannelse 

Klafkis dannelsesteori er udpræget dialektisk, i den forstand, at dannelse ses som værende 

udtryk for: “... en menneskelig udvikling i konstant vekselvirkning med de naturlige og 

kulturelle omgivelser, det vil sige de omgivelser, der af kulturen er tillagt betydninger.” 

(Klafki, 2011, s. 14). Klafkis kategoriale dannelsesteori rummer to dannelsesaspekter, den 

materiale dannelse og den formale dannelse (Klafki, 2011, s. 15). Begge kategorier er 

ensidige. Den materiale dannelse i den forstand, at den lægger vægt på den dannelseseffekt, 

et bestemt indhold har på en person. Tilsvarende er den formale dannelse ensidig, da denne 

fokuserer på træning af personlige og psykologiske funktioner uden egentlig forbindelse til et 

indhold. Dette kalder på førnævnte dialektik, som kommer til udtryk i fænomenet 

eksemplarisk undervisning og læring (Klafki, 2011, s. 15). Klafki mener, at læring i skolen, 

så vel som uden for skolen, skal hjælpe eleven til selvstændighed at danne en kritisk evne til 

at erkende, dømme og handle og give anledning til, at eleverne på eget initiativ kan lære mere 

(Klafki, 2011, s. 178).  

 

Kategorial dannelse opnås ved at barnet tilegner sig kategorier, som gør det i stand til at 

forstå det omkringliggende samfund og den kultur, som det lever i. Her inddrages Klafkis 

begreb den dobbelte åbning, som foreskriver at: “Barnet åbner sig for verden, og verden 

åbner sig for barnet” (Klafki, 2011, s. 17). I den forbindelse præsenterer Klafki i sin optik, 

undervisningens formål som værende at hjælpe børnene/eleverne til gennem erfaringer at 

blive i stand til at kategorisere fænomener på en måde, som er stadig mere hensigtsmæssig 

for dem, således at de kommer til at forstå mere og mere bedre og bedre (Klafki, 2011, s.17). 

Den kategoriale dannelse bygger på det eksemplariske princip, som henviser til, at 

undervisningens indhold skal være forbilledlig. Under det eksemplariske princip findes 

begreberne det elementære og det fundamentale. Det elementære refererer til, hvad der i 

undervisningssammenhæng kan beskrives som et sagsforhold eller grundviden, der åbner op 

for et fagligt område, som derigennem berører den objektive side (Klafki, 2011, s. 18). Det 

fundamentale refererer derimod til subjektsiden, da dette omhandler elevens fundamentale 

livserfaringer. Gennem undervisning formidles et møde med eleven som subjekt og den 

objektive virkelighed. Dette møde er kun ladesiggørligt, såfremt det er muligt for eleven at 

drage paralleller til elevens fundamentale erfaringer.   
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Kategorial dannelse i et interkulturelt perspektiv  

Med dannelse i et interkulturelt perspektiv mener vi, at den interkulturelle dimension skal 

lægge fundamentet for, at eleverne kan blive i stand til at kategorisere fænomener, således at 

eleverne kan navigere og interagere i et flerkulturelt samfund. Det danske samfund er præget 

af en stigende kulturel diversitet. Derfor bliver det relevant at tænke et interkulturelt 

perspektiv ind i skolens demokratiske undervisningspraksis (Haas, Madsen, Meyer & 

Rørbech, 2007, s. 19). I en sådan praksis skal eleverne erhverve sig viden og kritisk kulturel 

bevidsthed om kultur, samfund og verden med henblik på at kunne reflektere over egen 

kultur samt andre landes kulturelle, samfundsmæssige og historiske sammenhænge. Herfra er 

det oplagt, at folkeskolen skal støtte elevers bevidsthed om samfundsproblemer, herunder 

sådanne, som har en global rækkevidde såsom klimakrise, biodiversitetskrise, ulighed, 

racisme, sult, pandemier, terrorisme m.m (Risager & Svarstad, 2020, s. 156). I Klafkis 

epokale nøgleproblemer fremhæver han vigtigheden af, at eleverne udvikler deres viden i en 

kritisk, problemorienteret forstand og dertil understreger vigtigheden af det internationale 

samt globale perspektiv.  

 

“Det er muligt meget tidligt i den individuelle udvikling af forme grundlaget for 

udviklingen af synspunkter, iagttagelsen af problemer og holdninger - altså fx 

indskrænkningen af børns tanke og interessehorisont til at omfatte det umiddelbare 

nærmiljø eller rammerne for ens egen kultur, nation, stat eller omvendt, at åbne for 

videre, internationale, humane perspektiver. Vi forsømmer ikke blot afgørende 

muligheder, men derimod noget, der er nødvendigt, hvis vi ikke mere tidligt 

påbegynder udviklingen af en i princippet international problembevidsthed” (Klafki, 

2011, s. 103). 

 

Dermed er der også en politisk dimension slået an i den interkulturelle læring, altså elevernes 

problembevidsthed og engagement for at forandre samfundet og verden gennem individuel 

eller kollektiv handling, i skolen eller uden for skolen (Risager & Svarstad, 2020, s.156).  

Interkulturalisering af undervisningen  

I lærerens søgen på at interkulturalisere sin undervisning er det værd at tage udgangspunkt i 

indhold. Man kan anskue indholdet som en material stofmængde, der kan repræsentere 

verden på forskellige måder. Denne material orienterede proces lægger vægten på, hvorvidt 
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der er repræsenteret andre vinkler på det aktuelle indhold end en national dansk eller en 

eurocentrisk, vestlig vinkel (Buchardt & Fabrin, 2012, s. 48). Man kan ydermere gå to andre 

veje i arbejdet med at interkulturalisere sin undervisning. Udvalgt indhold kan anses som et 

redskab, der kan bidrage til at udvikle elevernes kildekritiskes færdigheder, i forhold til at 

stille spørgsmål til et fagligt område samt deres evne til at indgå i en faglig diskussion i 

plenum. Endeligt kan indholdet anses som noget, der besidder en særlig dannelsesværdi og 

man vil ofte vælge et emne/tema, fordi man anser det for at rumme et potentiale for 

diskussioner, der kan fremme idealet for den slags borgere, man gerne vil have eleverne til at 

blive (Buchardt & Fabrin, 2012, s. 48). Det er værd at nævne, at i sin søgen på at 

interkulturalisere sin undervisning, vil disse fremgangsmåder helt naturligt spille sammen. 

Når læreren planlægger sin undervisning omkring et bestemt emne, vil det implicit indeholde 

en dannelsesvision på elevernes vegne. Tilsvarende vil et færdighedsorienteret forløb rumme 

en material dimension, da man arbejder med elevernes tilegnelse af færdigheder i forhold til 

et bestemt udvalgt indhold (Buchardt & Fabrin, 2012, s. 49).  

Interkulturel Kompetence 

At komme frem til én bestemt definition af begrebet synes ikke muligt, da det altid vil være 

kontekstuelt bestemt, og vil blive præget af aktuelle diskurser omkring kompetence og kultur 

m.m (Risager, 2000, s. 23). Vi vil dog i dette projekt tage afsæt i Michael Byrams (2000) 

definition af begrebet. Byram definerer interkulturel kompetence ud fra fem delelementer, 

man som individ skal beherske for at kunne betegnes som værende interkulturel kompetent: 

 

● Holdninger: Individet har en nysgerrighed, åbenhed og parathed til at forkaste 

forkerte forestillinger om andre kulturer og sin egen.  

● Viden: Individet har en viden om sociale grupper og deres produkter og praksisser i 

egne kulturer og de fremmede kulturer dette måtte møde, og har viden om de 

generelle processer, der kendetegner interaktion på et individuelt såvel som 

samfundsmæssigt plan.  

● Færdigheder i at fortolke og relatere: Omhandler individets evne til at kunne fortolke 

et dokument eller en begivenhed fra en anden kultur og at kunne forklare den samt 

relatere den til produkter fra egen kultur. 
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● Færdigheder i selvstændig undersøgelse og interaktion: Individets evne til at tilegne 

sig ny viden om kulturer og kulturelle praksisformer, og evne til at omsætte denne 

viden i forbindelse med virkelig kommunikation og interaktion. 

● Kritisk kulturel bevidsthed/politisk dannelse: Individets evne til kritisk at vurdere 

kulturelle og samfundsmæssige forhold på baggrund af eksplicitte kriterier: 

praksisformer og produkter fra egen kultur og land og ligeledes fra andre kulturer og 

lande. (Byram, 2000, s. 9) 

 

En person, der besidder interkulturel kompetence, er i stand til at se relationer mellem 

kulturer - både på et lokalt og globalt plan - og er i stand til at fortolke hver af dem gennem 

sammenligning, enten for sig selv eller for andre. Det er en person, der har en kritisk og 

analytisk forståelse af egen kultur og andres kulturer. Det er en person, der er bevidst 

omkring, hvordan ens tænkning er kulturelt bestemt. Vigtigst af alt er det en person, der ikke 

er af den opfattelse, at ens egen forståelse og eget perspektiv er det naturlige, men noget der 

er til konstant forhandling i mødet med andre kulturer (Byram, 2000, s. 9)  

Præsentation af empiri 

I dette projekt søger vi svar på, i henhold til vores problemformulering, hvordan man som 

dansklærer kan arbejde med udviklingen af elevernes interkulturelle kompetence simultant 

med at de formelle krav til faget opretholdes. Dette er gjort gennem kvalitative 

semistrukturerede interviews. Vi har, med afsæt i vores opstillede forskningsspørgsmål og 

tilhørende interviewspørgsmål (se bilag 1), foretaget tre interviews med dansklærere fra 

mellemtrinnet og udskolingen. Heraf har to af disse været interviews, hvor lærerne er blevet 

interviewet enkeltvis. Det sidste interview har været et fokusgruppeinterview, hvor to lærere 

er blevet interviewet samtidig. Dette er blevet gjort med henblik på at skabe rum for 

diskussion gennem et livligt og kollektivt sammenspil, i håbet om at indfange forskellige 

synspunkter på vores undersøgelsesfelt (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 205-206). Ydermere 

har vi gennemført et interview med en underviser fra læreruddannelsen, som underviser i 

engelsk. Som tidligere nævnt er interkulturel kompetence blevet en integreret del af 

fremmedsprogsundervisningen både på læreruddannelsen og i folkeskolen. Derfor finder vi 

det relevant at inddrage denne underviser i vores projekt med henblik på at kvalificere den 

interkulturelle dimension i danskundervisningen. Vi har efterfølgende transskriberet vores 

interviews for at kunne uddrage væsentlige observationer i vores analyse.   
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Analyse  

Vi gør opmærksom på, at alle interviewpersonerne er blevet anonymiseret og har fået et andet 

navn.  

 

I dette afsnit vil vi analysere dele af vores transskriberede interviews med afsæt i vores 

udvalgte teori. Vores analyse vil blive opdelt i tre temaer, som tager afsæt i vores tre 

forskningsspørgsmål. Disse vil tilsammen danne rammen for vores besvarelse af vores 

opstillede problemformulering:  

 

Hvordan kan man som folkeskolelærer i danskfaget arbejde med at udvikle elevernes 

interkulturelle kompetence, samtidig med at man opretholder de formelle krav til 

danskundervisningen?  

Tema 1: Karakterisering af danskundervisningen  

Gennem vores interviews er det blevet gjort klart for os, at de medvirkende læreres kendskab 

til begrebet interkulturel kompetence er begrænset. De har hverken stødt eksplicit på begrebet 

i løbet af deres uddannelse eller i praksis. I forbindelse med karakterisering af deres 

undervisning forekommer der dog flere tegn på, at lærerne besidder tavs viden omkring 

begrebet. Det gør sig gældende for alle lærere i vores afdækkelse af hvad der karakteriserer 

dem som dansklærere, deres syn på danskfaget og dets opgaver, at de lægger stor vægt på 

elevernes trivsel. Dette ses blandt andet i nedenstående citat:  

 

”Torben: Jeg tror, min kernekompetence er at være nærværende, troværdig og 

nysgerrig. Og så går jeg meget op i elevernes velvære og er af den opfattelse, at det 

kræver et godt og sikkert klassemiljø, for at der er plads og rum til læring. Så det 

føler jeg er mit kerneformål.”  

(Uddrag fra interview med Torben: bilag 2) 

 

Denne nysgerrighed Torben beskriver her, synes at være essentiel at besidde i arbejdet med at 

udvikle elevernes interkulturelle kompetence, jf. Byrams fem delelementer. Torben beskriver 

senere i interviewet, hvordan han til tider inddrager eleverne, når samtalen i undervisningen 

omhandler kulturelle forskelligheder. Han fremhæver et eksempel, hvor han i 

danskundervisningen inddrog en muslimsk pige, da klassen arbejdede med Yahya Hassans 
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Trælameller, hvormed undervisningen fik et multikulturelt islæt. Pigen inddrages i 

forbindelse med en samtale omhandlende børneopdragelse i muslimske familier. Denne 

inddragelse ses umiddelbart som værende relevant og interessant, hvis formålet er at drage 

nytte af elevernes kulturelle forskelligheder og ressourcer. Det er dog nødvendigt, at man 

som lærer har gjort sig nøje overvejelser omkring, hvordan dette gøres. Lærerens intentioner 

kan være gode, men i en sådan situation vil den pågældende elev blive brugt som kulturel 

informant. Dette kan være medvirkende til, at eleven kan føle sig italesat som talsperson for 

alle, i dette tilfælde muslimer. Denne brug af elever, som kulturelle informanter, kan føre til 

en uhensigtsmæssig cementering af oplevede kulturelle forskelle, som i værste fald kan føre 

til diskrimination og uretfærdighed (Butter & Bøndergaard, 2010, s. 95). Set ud fra et 

interkulturelt perspektiv, ses der, i dette fremhævet eksempel, flere gode takter. Litteraturen, 

Yahya Hassans digte, bliver her repræsentant for oplevede kulturelle forskelle, hvor den 

inddragede pige kan være medvirkende til at nuancere disse oplevede forskelle og i stedet 

belyse eventuelle reelle forskelle. Forud for at dette er ladesiggørligt, kræver det naturligvis, 

at læreren, som klasseleder, har sikret sig, at læringsrummet er trygt, således at eleverne kan 

dele personlige beretninger uden frygt for at blive ekskluderet fra klassefællesskabet. Dette 

tiltag ses som værende væsentligt i undervisningen som led i udviklingen af elevernes 

interkulturelle kompetence, da eleverne får muligheder for at fortolke og behandle kulturel 

information. Hvis man som klasseleder lykkedes med at interkulturalisere sin undervisning, 

kan der blive skabt et rum, hvori det bliver muligt at tale om reelle kulturelle forskelle. Disse 

reelle kulturelle forskelle giver eleverne nye erfaringer, som vil være medvirkende til at 

nuancere deres perspektiv på det pågældende emne, og derigennem skabes der gode 

forudsætninger for at arbejde med elevernes kritiske kulturelle bevidsthed i mødet med 

fremmede kulturer. Hermed skabes der mulighed for at arbejde med elevernes færdigheder i 

selvstændig undersøgelse og interaktion, da det bliver muligt for eleverne at tilegne sig ny 

viden om kulturer og kulturelle praksisformer i forbindelse med virkelig kommunikation og 

interaktion. I dette eksempel er snakken omkring kulturelle forskelle funderet i et 

danskfagligt indhold, hvor elevernes fortolknings- og kommunikationskompetence skal 

anvendes i en kulturel samtale. En sådan undervisning synes at skabe rammerne for, at 

eleverne vil blive forberedt på deltagelse, medansvar og pligter i samfundet, som 

folkeskolens formål stk. 3 foreskriver, at folkeskolen som institution er forpligtet til at gøre. 

 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Jeppe Bang Østergaard (30170304) Københavns Professionshøjskole    Bachelorprojekt 

Magnus  Rejkjær Madsen (30170313)       Maj 2021

     

16 

I vores interview stiller vi spørgsmålet: “Ser du dig selv, som dansklærer i et flerkulturelt 

klasserum?” (se bilag 1). Til dette svarer alle de interviewede lærere entydigt ja. Mathilde og 

Carl, som begge er lærere på Frederiksberg, uddyber i forbindelse med dette spørgsmål, 

hvordan de anskuer begrebet kultur i praksis: 

 

”Carl: Vi har jo både etniske og kulturelle forskelle i klassen, men også i forhold til miljø, 

kultur og opvækst. Religion også... Om der så altid bliver gjort det lige meget, det er så 

spørgsmålet? Men det forsøger man i hvert fald som lærer, ikke?” 

 

”Mathilde: Ja, jeg er helt enig [...] selvfølgelig har jeg en masse børn med forældre med 

forskellige etnicitet [...] Der er nogen som har det med at karakterisere farvet børn og ikke 

farvet børn. Sådan tænker jeg det ikke.” 

(Uddrag fra interview med Mathilde og Carl: bilag 3) 

 

Carl giver her udtryk for, at han i praksis ser flere typer af kulturelle forskelle. Det kan både 

være forskelle, som beror på etnicitet, miljø, opvækst m.m. Det samme gør sig gældende i 

Mathildes udsagn, der synes at markere en afstandtagen fra kategorisering af farvet og ikke 

farvet børn. Disse udsagn vidner om, at kultur for lærernes vedkommende anses som værende 

noget, der er komplekst og dynamisk, at kultur ikke blot kan betragtes som noget, der er 

iboende i den enkelte, men derimod noget, der skabes mellem mennesker og i forskellige 

sociale fællesskaber. Senere i interviewet siger Mathilde: “Jeg tænker også kultur helt ned til 

hvad det er for en familiekultur man har derhjemme? Såsom, hvad har I i køleskabet, eller 

hvad sker der efter aftensmad? (Uddrag fra interview med Mathilde og Carl: bilag 3). Denne 

udtalelse giver et indtryk af, at Mathildes definition af kultur, i høj grad læner sig op ad det 

komplekse kulturbegreb (Jensen, 2002, s.3). Grunden til at dette fremhæves er, at det synes 

afgørende at anskue kultur ud fra Iben Jensens komplekse kulturbegreb, hvis udviklingen af 

interkulturel kompetence skal have gode betingelser for at finde sted i praksis.  

 

Et af vores interviewspørgsmål omhandler, hvad lærerne mener danskfagets opgave er. De 

interviewede lærere giver udtryk for, at dette ikke kan koges ned til blot en opgave, men 

derimod flere, hvilket er et udtryk for danskfagets kompleksitet. Dette udtrykker Sofie, som 

til dagligt også er lærer på en skole på Frederiksberg, således:  
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“Sofie: Ja, det er frygtelig mange ting [...] Fordi at der er jo helt basic, som at de skal blive 

gode til at stave, og de skal kunne noget dansk grammatik [...] og det sådan meget sådan 

fagfagligt i dansk, tænker jeg. Og det bruger vi meget tid på [...] så det taler vi jo også om, 

altså etik og hvornår er noget okay og altså virkelig sådan indbegrebet af dannelse, som jeg 

også synes der er sindssygt meget af i danskfaget.” 

(Uddrag fra interview med Sofie: bilag 4)   

 

I dette citat kan der drages flere paralleller til Fælles Mål for faget dansk fra 2019. Sofie 

konstaterer, at eleverne behøver grundlæggende danskfaglige færdigheder såsom at være i 

stand til at læse og skrive og tilegne sig generel grammatisk forståelse. Dette danner 

elevernes fundament og forudsætninger for at kunne leve op til danskfagets formål. For 

danskfaget er i den grad mere end blot at kunne læse og skrive, hvilket Sofie også påpeger i 

ovenstående citat. Dette kommer tydeligt til udtryk i fagets Fælles Mål, hvor fokus ligger på 

tilegnelsen af kompetencer i en bredere forstand med fagets kompetenceområder, som skal 

gøre eleverne i stand til at kunne sætte indhold i kontekst, fremstille og kommunikere, 

undersøge litteratur og fortolke og diskutere den (Undervisningsministeriet, 2019, s. 4).   

Tema 2: Anvendelsen af læremidler i undervisningen  

I 2020 indgik Danmark Lærerforening og Kommunerne Landsforening en ny 

arbejdstidsaftale. Da alle lærere, vi har interviewet i dette projekt, arbejder i Frederiksberg 

Kommune, tages der afsæt i dennes arbejdstidsaftale, som er indgået af kommunen og dens 

lærerforening. Et af aftalens formål er at skabe et rimeligt forhold mellem undervisning og 

forberedelse (Frederiksberg Kommune, 2020, s. 8). Hvad dette rimelige forhold konkret 

indebærer, uddybes ikke i aftalens officielle dokument. Derfor synes lærernes forberedelse til 

stadighed at udgøre en væsentlig rammebetingelse i praksis, der vil medføre, at lærere fortsat 

vil søge støtte i færdige undervisningsformater, herunder læremidler (Bremholm, 

Bundsgaard, Fougt & Skyggebjerg, 2017, s. 12). Dette har været medvirkende til, at vi i vores 

undersøgelse ønsker at afdække dansklærernes anvendelse af læremidler i undervisningen, 

herunder hvilke de anvender og i hvilken form. Derudover ønsker vi at inddrage vores 

interkulturelle læremiddelanalyser med henblik på at afgøre, hvorvidt lærerne i deres arbejde 

med læremidler bliver understøttet i arbejdet med at udvikle elevernes interkulturelle 

kompetence.  
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I modsætning til Fælles Mål for fremmedsprogene finder man ikke referencer til geografiske 

lokaliteter, f.eks. noget, der svarer til den engelsksprogede verden, i Fælles Mål for dansk. 

Det, der nævnes eksplicit, er et valg. Det, der ikke nævnes, er ikke nødvendigvis et uskyldigt 

fravalg og kan fordre spørgsmålet om, på hvis vegne forfatterne til centrale, foreskrivende 

dokumenter taler (Kristjándóttirs, 2017, s. 174). 

 

“Torben: Jeg må f.eks. ikke bruge engelske tekster, desværre, selvom de nogle gange kunne 

være vanvittige gode til at belyse nogle tematikker og emner, så må jeg i hvert fald ik’ opgive 

dem… Så jeg kan godt bruge dem, men kan ikke opgive dem som pensum.”  

(Uddrag fra interview med Torben: bilag 2)  

 

I ovenstående citat, bliver det eksemplificeret, at Torben gerne må anvende engelsksproget 

litteratur i sin undervisning, men det må ikke opgives i det samlede curriculum for danskfaget 

i 8. og 9. klasse. Mulighederne for interkulturel inddragelse bliver reduceret i Torbens 

undervisning, da der givetvis ikke er incitament for at prioritere og udforske den flerkulturelle 

litterære verden fra hverken Torben eller elevernes side af. Dette gør at repræsentationen af 

andre tekster, end nationale danske og den vestlige vinkel, udebliver i opgivelsen af pensum. 

Kristjánsdóttir (2017) beskriver konsekvensen heraf, at den sproglige mangfoldighed i 

Danmark usynliggøres. Det fremstår som en selvfølge, at der indenfor Danmarks grænser kun 

findes én dansksproget verden. Alternativt kunne der refereres til andresprogede verdener i 

Danmark, så danskfaget inkluderer den faktuelle mangfoldighed. Jf. Klafki, opnås kategorial 

dannelse ved, at barnet tilegner sig kategorier, som gør det i stand til at forstå det 

omkringliggende samfund og den kultur, som det lever i. Med tanke på, at vi lever i en 

mangfoldig og omskiftelig verden, er det bekymrende, at danskfaget, i kraft af sin 

dominerende timeandel, ikke giver eleverne bedre vilkår for kulturel og sproglig variation og 

udvikling, da danskfaget, i følge de fire dansklærere vi har interviewet, i høj grad har 

indflydelse på elevernes identitetsdannelse. Ligeledes synes dette at være et udtryk for, at 

lærernes danskfaglige praksis ikke stemmer overens med Undervisningsministeriets 

forhåbninger om fremtidens danskfag, da de i deres rapport advokerer for, at danskfaget skal 

kunne forfølge temaer og værker på tværs af blandt andet sproggrænser 

(Undervisningsministeriet, 2003, s. 93). Torben giver klart udtryk for, at ikke-danske tekster 

kunne være relevante at inddrage i danskundervisningen, men at disse ofte bliver fravalgt til 

fordel for at kunne leve op til de formelle krav til danskfaget. “Torben: [...] man kan være 
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sådan lidt pensumrettet [...] der kommer rigtig mange krav til hvad man skal omkring og det 

kan begrænse én fordi så skal de nå ditten og skal lave datten.“ (Uddrag fra interview med 

Torben: bilag 2). At det ikke bliver set som værende fordelagtigt at inddrage materiale i 

undervisningen fra andre kulturelle kontekster end dansk, vidner om at danskfagets 

dannelsestænkning overvejende bygger på en monokulturel forståelse af begrebet kultur. Set 

ud fra dette perspektiv synes danskfaget at få et monokulturelt islæt. Danskfaget kommer til 

at omhandle en bevarelse af enhedskulturen og bære den etnisk danske kultur videre, som 

blandet andet kommer til udtryk i Dansk litteraturs kanon, hvoraf en del af denne er 

obligatorisk, som skal berøres i danskundervisningen. 

 

Nedenstående citat er et uddrag fra vores interview med Sofie, som tager afsæt i 

interviewspørgsmålet; hvilke overvejelser gør du dig, inden du anvender et givent læremiddel 

i undervisningen? 

 

“Sofie: [...] børnene skal synes, at det er spændende. [...] Altså vi kan jo tale om ting, de har 

haft om. Ting de har haft i 3. klasse, fordi at de kan huske det. [...] de kan koble det op på et 

eller andet der fangede dem, der var megainteressant, så sætter det sig fast [...] Så jeg har 

med vilje gået efter historier, hvor jeg tænker at det er noget de godt kan sætte sig ind i” 

(Uddrag fra interview med Sofie: bilag 4).  

 

Sofies overvejelser går hovedsageligt på at eleverne skal opleve, at det udvalgte stof er 

spændende og fangende, fordi så husker eleverne det også. Vores tolkning er, at Sofie 

ubevidst implementerer den dobbelte åbning, som foreskriver at: “Barnet åbner sig for 

verden, og verden åbner sig for barnet” (Klafki, 2011, s. 17). Følgende uddrag indrammer, i 

hvilken forbindelse Sofie anvender den dobbelte åbning: “Så at jeg enten skal udspecificere 

det endnu mere, så de kan forstå det, eller at det på forhånd ligesom er på deres niveau” 

(Uddrag fra interview med Sofie: bilag 4). Sofie praktiserer undervisningens formål i form af 

at give eleverne erfaringer med henblik på, at eleverne skal kunne drage nytte af disse, både i 

og uden for skolen.  

Interkulturel læremiddelanalyse 

Gennem vores interviews er det blevet gjort klart for os, at lærerne i praksis efterlever dette 

billede af, at læremidler bliver brugt hyppigt i praksis. Blandt andet siger Mathilde: “Jeg tror, 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Jeppe Bang Østergaard (30170304) Københavns Professionshøjskole    Bachelorprojekt 

Magnus  Rejkjær Madsen (30170313)       Maj 2021

     

20 

jeg kører [...] 40% online forløb” (Uddrag fra interview med Mathilde og Carl: bilag 3) og 

Sofie siger: “Altså, jeg har brugt Alinea meget!” (Uddrag fra interview med Sofie: bilag 4).  

I forlængelse heraf ønsker vi at præsentere vores interkulturelle læremiddelanalyser fra de 

online fagportaler dansk.gyldendal.dk og dansk.alinea.dk. Disse har til formål at vurdere, i 

hvilket omfang læremidlerne understøtter elevernes udvikling af interkulturel kompetence. 

Hver analyse vil blive opsummeret i form af en generel vurdering af, hvorvidt læremidlerne 

opfylder vores kriterier. Afslutningsvis vil vi præsentere en samlet konklusion for de to 

læremiddelanalyser.      

 

De opstillede kriterier, som danner grundlag for analyserne, tager afsæt i Michael Byrams 

fem elementer: Holdninger, Viden, Færdigheder i at fortolke og relatere, Færdigheder i 

selvstændig undersøgelse og interaktion og Kritisk kulturel bevidsthed/politisk dannelse 

(Byram, 2000, s. 9) samt Cyklus-modellen (se bilag 6) for interkulturel læring og dens fire 

faser: Bemærke (1) → Sammenligne (2) → Reflektere (3) → Interagere (4) (Risager & 

Svarsted, 2020, s. 38). 

 

Vores fire opstillede kriterier ser ud som følgende:   

 

1. Eleverne skal have mulighed for at relatere pågældende problemstilling til eget liv.  

2. Eleverne skal inspireres til at videreudvikle deres forestilling om verden (nationalt 

eller globalt) og kvalificere deres forestillinger om etniske og kulturelle forskelle. 

3. Eleverne skal kunne erhverve sig/søge viden, der kan bruges til at kontekstualisere.  

4. Eleverne skal have mulighed for at kunne interagere med pågældende problemstilling 

i form af eksempelvis: diskussion, multimodal produktion eller undersøgelse.  

 

Interkulturel læremiddelanalyse af forløbet Danskhed 

Vi har udvalgt et forløb på dansk.gyldendal.dk, der hedder Danskhed. Forløbet er fremstillet 

til brug i 7. og 8. klase. Forløbets varighed strækker sig over 12 lektioner. Eleverne skal i 

forløbet arbejde med et maleri af Peter Carlsen, Danmark 2009, samt en sangtekst, Pænhed 

er kommet til byen af Annika Aakjær og et digt af Henrik Nordbrandt (Pedersen, u.å, ¶ 

Lærervejledning). Gennem arbejdet med disse tre forskellige tekster er hensigten, at eleverne 
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vil blive konfronteret med forskellige syn på hvad det vil sige at være dansk. I dette arbejde 

skal eleverne samtidig forholde sig til deres egne holdninger til emnet danskhed.  

Ydermere skriver forløbets forfatter som afsluttende kommentar på forløbets intention at: 

“Samtidig er deres syn på danskheden og hvad der er typisk dansk forhåbentlig også blevet 

udfordret.” (se bilag 7). I denne analyse vil vi forsøge at afdække, hvorvidt materialets 

indhold rent faktisk lever op til forfatterens intentioner.  

 

1. Eleverne skal have mulighed for at relatere pågældende problemstilling til eget liv.  

 

I introen til forløbet fremhæves Rødgrød med fløde og den klassiske danske “hotter-med-det-

hele” (se bilag 8). I dette afsnit præsenterer forløbets forfatter traditionelle “danske” 

traditioner og stiller samtidig spørgsmålstegn ved disse: Hvad er typisk dansk? Hermed 

skabes der allerede fra forløbets start et rum, hvori eleverne vil kunne reflektere over dette 

spørgsmål. I forløbets anden del inviteres eleverne til at komme med egne holdninger i 

forhold til forløbets overordnede emne, danskhed. I en hurtigskrivningsøvelse skal eleverne 

notere ned, hvilke konnotationer de tillægger ordet Danmark. Hermed får eleverne mulighed 

for at relatere forløbets problemstilling til eget liv, da eleverne skal tage udgangspunkt i 

tanker og holdninger. Derefter laves en fælles brainstorm i mindre grupper med henblik på at 

afdække, hvad der er typisk dansk, hvilket kan være medvirkende til at udfordre elevernes 

forestillinger om begrebet danskhed, da de i mødet med hinandens ytringer i denne 

brainstorm, vil blive præsenteret for konnotationer til ordet Danmark, som de ikke 

nødvendigvis selv vil danne. 

 

Med afsæt i det udvidet tekstbegreb (Fibiger & Jørgensen, 2016, s. 20), synes forløbets 

tekster ikke direkte at skabe mulighed for, at eleverne kan relatere disse til eget liv, da 

arbejdet med teksterne primært omhandler, at eleverne skal øve sig i eksempelvis at foretage 

en billedanalyse af maleriet Danmark 2009 og tilegne sig billedanalytiske fagbegreber, såsom 

komposition, farvevalg og symboler m.m. I arbejdet med fortolkningen af maleriet bliver 

eleverne stillet spørgsmålet: “Hvad vil han have os til at tænke (over)?” (Pedersen, u.å, ¶ 

Danmark 2009 - Fortolkning). Med tanke på, at eleverne op til denne opgave har arbejdet 

med førnævnte hurtigskrivningsøvelse og brainstorm, synes det relevant at eleverne med 

afsæt i deres egne udsagn og holdninger skal reflektere over kunstnerens motiv bag maleriet. 

Dermed skabes der forbindelse mellem elevernes egne holdninger og forløbets indhold. 
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2. Eleverne skal inspireres til at videreudvikle deres forestilling om verden (nationalt 

eller globalt) og kvalificere deres forestillinger om etniske og kulturelle forskelle.    

 

Under opsamlingen af forløbet bliver eleverne bedt om at lave et Danmarks-digt med ord, 

som de tidligere i forløbet har skrevet ned. Først skal de skrive et digt med positivt ladede ord 

og efterfølgende med de negativt ladede ord (se bilag 9). Her bliver eleverne inspireret til at 

udfordre deres egen forestilling om, hvad der er godt ved Danmark og danske værdier, 

(nationalt niveau) og hvad der er mindre godt. Eleverne er derfor også nødsaget til at tænke 

kritisk og reflekteret, når de producerer deres digte.  

 

Afslutningsvis skal eleverne præsentere deres digte for hinanden i klassen og tale om ligheder 

og forskelle ved deres digte samt tale om hvad grundene kunne være til at skrive den slags 

digte. Her bliver det igen krævet af eleverne at reflektere over egen og andres produktion 

(Risager, 2014, s. 81). Eleverne skal besidde empati for at kunne sætte sig ind i andres 

tankegang, og hvilke overvejelser andre har gjort sig, inden de har skrevet lignende digte. 

Eleverne skal reflektere over samfundets sociale og politiske spørgsmål, hvilket er med til at 

bidrage til kulturlæringen og samtidig udvikle eleverne til at blive kritiske og engageret 

samfunds- og verdensborgere, da kultur, set ud fra et magtanalytisk perspektiv, anskues som 

en skueplads for konflikter og ideologier (Risager, 2014, s. 83).   

  

3. Eleverne skal kunne erhverve sig/søge viden, der kan bruges til at kontekstualisere 

lokalt og globalt.  

 

Eleverne skal i forløbet analysere sangen Pænhed er kommet til byen af Annika Aakjær. Efter 

eleverne har analyseret sangen, skal de dykke længere ned i teksten og arbejde med 

intertekstualitet. De skal kigge nærmere på strofen Gi’ mig Danmark tilbage, som står skrevet 

flere gange i sangen. Hvis eleverne ikke på forhånd ved hvem der sang dette først, skal de 

undersøge det og dertil, hvad der menes med strofen, og hvorfor Annika Aakjær bruger noget 

fra en anden sang. Dette giver eleverne mulighed for at søge ny viden omkring en allerede 

eksisterende sang, som de muligvis ikke kender og dermed kontekstualisere den lokalt til den 

sang, de netop har analyseret. Både Pænhed er kommet til byen og Gi’ mig Danmark tilbage 
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er begge to sange med et politisk budskab, som implicit indeholder kulturelle og ideologiske 

konflikter, som eleverne i deres analyser vil berøre gennem refleksive opgaver.  

 

4. Eleverne skal have mulighed for at kunne interagere med pågældende problemstilling 

i form af eksempelvis: diskussion, multimodal produktion eller undersøgelse.  

 

Generelt for forløbet bliver eleverne givet mulighed for at interagere med tematikken gennem 

forskellige formater og tekster, hvilket ses som værende godt. De skal blandt andet i arbejdet 

med sangen Pænhed er kommet til byen diskutere, hvorfor nogen vælger at skrive sange med 

lignende budskab. Eleverne skal ydermere selv producere et digt i opsamlingen, hvor de skal 

inkorporere positive og negative ladede ord om Danmark. Eleverne har også mulighed for at 

undersøge intertekstuelle referencer i arbejdet med sangen Pænhed er kommet til byen.  

 

Vurdering af undervisningsforløbets opfyldelse af opstillede kriterier 

Forløbet behandler indhold med et politisk budskab, som indeholder kulturelle og ideologiske 

konflikter, som bidrager til elevernes kulturlæring. Her kræves det af eleverne, at de er aktive 

og engageret og selv opsøger ny viden omkring Danmark og danske værdier i et nuanceret 

perspektiv. Gennem forløbets aktiviteter får eleverne mulighed for at inddrage egne 

synspunkter og endvidere mulighed for at diskutere disse med de andre elever.  

Overordnet vurderes det, at forløbets intention, om at ville udfordre elevernes syn på 

danskheden og det typisk danske, rummer potentiale for elevernes udvikling af interkulturel 

kompetence. Dette kræver dog, at interkulturel kompetence også er på lærerens dagsorden, og 

da denne kompetence ikke optræder i fagets styredokumenter, vil et fokus på udviklingen af 

denne bero på lærerens egen vurdering af kompetencens relevans.  

 

Interkulturel læremiddelanalyse af forløbet Kultur, identitet og drømme 

Vores udvalgte forløb er fra dansk.alinea.dk (Grunnet, Ohl, Khiljee, Andkjær & Bakmand, 

2020) og rettet mod anvendelse i danskfagets udskoling. I forløbet skal eleverne arbejde med 

begreberne kultur, identitet og drømme. Forløbets mål er, at eleverne skal tilegne sig en 

nuanceret forståelse af kultur og hvordan kulturer kan påvirke den enkeltes identitetsdannelse 

(Grunnet m.fl. ¶ Når du er færdig med forløbet, u.å).   
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1. Eleverne skal have mulighed for at relatere pågældende problemstilling til eget liv.  

 

Omdrejningspunktet for forløbets indhold er elevernes eget liv og dermed synes der at blive 

skabt gode forudsætninger for, at eleverne bliver i stand til at relatere problemstillingen til 

deres eget liv. Der bliver lagt vægt på, at eleverne skal arbejde med deres kulturforståelse og 

deres egne kulturer for derigennem at nuancere deres forståelse af kulturbegrebet. Dette sker 

gennem læsning af forskellige tekster samt forskellige typer af produktioner. Dette vil blive 

uddybet yderligere under punkt fire, om hvorvidt læremidlet skaber mulighed for interaktion 

med problemstillingen gennem forskellige formater. Forløbet inddrager fortællinger fra 

forskellige unge, som på hver sin måde afviger fra normen. Disse er alle alderssvarende til 

elever i udskolingen, hvilket ses som værende yderst hensigtsmæssigt, da dette er 

medvirkende til at øge elevernes mulighed for at kunne relatere sig til fortællingerne. Den 

eneste anke er blot, at teksterne er opdigtet (Grunnet m.fl. ¶ Fordomme, u.å) og derfor ikke 

autentiske, hvilket er medvirkende til at indskrænke det virkelighedsnære perspektiv (Slot, 

2014, s. 89).   

 

2. Eleverne skal inspireres til at videreudvikle deres forestilling om verden (nationalt 

eller globalt) og kvalificere deres forestillinger om etniske og kulturelle forskelle. 

 

Igennem forløbet bliver eleverne præsenteret for personer med forskellige kulturelle 

baggrunde for derigennem at skabe forandring i deres forestillinger om verden. Efter eleverne 

har arbejdet med ovennævnte tekster - omhandlende fordomme i mødet med andre - bliver 

eleverne bedt om at forholde sig til følelsen af at blive sat i bås, og om de har oplevet dette på 

egen krop. Dermed tvinges eleverne til at skulle tage stilling til problematikken omhandlende 

det at blive misforstået eller sat i bås. Dette ses som et yderst essentielt led i at kvalificere 

elevernes forestillinger om etniske såvel som kulturelle forskelle, da der tages udgangspunkt i 

elevernes egne liv og forestillinger. I et af forløbets kapitler skal eleverne arbejde med 

begrebet identitet, herunder deres egen identitet. Her skal eleverne arbejde med erindringer 

fra deres barndom og nedskrive disse. Erindringerne skal danne rammen for elevernes 

arbejde med udformningen af eget selvportræt. Altslutningsvis bedes eleverne om at notere 

deres drømme og forholde sig til om hvorvidt disse har ændret sig gennem deres tilværelse. 

Herefter præsenteres eleverne for tre selvportrætter, skrevet af tre ikke etnisk danske 

personer, som alle har forholdt sig til samme spørgsmål, som eleverne akkurat har gjort. 
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Underoverskriften til denne opgave er: “Arbejd med at forstå dig selv gennem dit eget og 

andres blik, og tænk over, hvornår du føler dig set.” (se bilag 10), som beskriver intentionen 

med opgaven, at eleverne, med udgangspunkt i deres egne identitetsforståelser, skal 

beskæftige sig med andres selvportrætter og gennem dette arbejde, får eleverne mulighed for 

at sammenligne eventuelle forskelle og ligheder på tværs af kulturer.        

 

3. Eleverne skal kunne erhverve sig/søge viden, der kan bruges til at kontekstualisere 

lokalt og globalt.  

 

Gennem hele forløbet skal eleverne i mødet med indholdet relatere dette til eget liv. 

Eksempelvis skal eleverne, efter at have læst de førnævnte selvportrætter, selv lave et 

selvportræt. Dermed skabes der en kontekst, hvori det bliver meningsfuldt for eleverne at 

interagere med forløbets indhold. Forløbets forfattere ekspliciterer afslutningsvis, hvorledes 

de forholder sig til begreberne kultur og identitet. Her fremskrives tydelige indikationer på, at 

forløbets forfattere tilslutter sig en forståelse af begreberne kultur og identitet, som værende 

dynamiske og foranderlige begreber (se bilag 11). Forfatterne afrunder med at skrive, hvad 

eleverne har lært i dette forløb:  

 

“I undervisningsforløbet har du lært om følgende: At kultur er en masse forskellige 

ting: viden, tro, kunst, [...], måder at være sammen på [...]. Kulturer er ikke én ting - 

de er komplekse, flydende og ændres hele tiden, ligesom de mennesker, der er en del 

af dem. At identitet, ligesom kultur, er en dynamisk og flydende størrelse.” (Grunnet 

m.fl. ¶ Afrunding af forløbet, 2020).  

 

Dette beskriver forløbets læringsintention og synes også at være mulig for eleverne at opnå 

gennem forløbets opgaver. Ydermere synes opgaverne at give eleverne mulighed for at 

tilegne sig viden, som kan bruges til at kontekstualisere lokalt såvel som globalt. I en lokal 

kontekst gennem deres arbejde med eksempelvis selvportrættet og i en global kontekst i 

mødet med personer, som repræsenterer diverse kulturelle baggrund - både de førnævnte 

opdigtede tekster samt de tre autentiske selvportrætter (se bilag 10). Overordnet set ses 

forløbets tema og indhold grundlæggende som noget eleverne i høj grad vil kunne drage nytte 

af både i og uden for skolen, set ud fra et interkulturelt perspektiv. Intentionen er at eleverne 
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gennem arbejdet med andres identitetsdannelse og kulturforståelse, skal blive klogere på egen 

identitetsdannelse og kulturforståelse.    

 

4. Eleverne skal have mulighed for at kunne interagere med pågældende problemstilling 

i form af eks.: diskussion, multimodale produktion, undersøgelse.  

 

Som tidligere nævnt skal eleverne i dette forløb arbejde med forskellige typer af 

produktioner, som gør at de skal interagere med forløbets indhold gennem brugen af 

forskellige modaliteter. Eleverne skal blandt andet producere et meme, som agerer genstand 

for elevernes refleksion over, hvordan man opfører sig, alt efter hvilken social kontekst, der 

gør sig gældende. Eksempelvis: Hvordan er man i skolen, hvordan er man sammen med sine 

forældre (se bilag 12)? Gennem hele forløbet er der en række opgaver, som sætter eleverne i 

en position, hvor de opfordres til at forholde sig til emnet gennem refleksion, jævnfør 

ovenstående eksempel med produktionen af memes. Vi opfatter det som værende en god ting, 

at eleverne skal producere både mono- og multimodale tekster, da dette skaber alsidighed og 

variation i undervisningen og dermed kan virke motiverende samtidig med, at forløbets 

overordnet tema fastholdes.   

 

Vurdering af undervisningsforløbets opfyldelse af opstillede kriterier   

I forhold til vores opstillede kriterier, som vi mener bør være til stede i bestræbelsen på at   

udvikle elevernes interkulturelle kompetence, lever Alineas forløb, Kultur, identitet og 

drømme, i høj grad op til disse. I mødet med indholdet bliver eleverne udfordret i måden at 

tænke identitet og kultur på. De bliver gjort opmærksomme på, at kultur og identitet kan ses 

som værende dynamiske og flydende fænomener, der skabes i forskellige sociale 

sammenhæng. Gennem hele forløbet tages der udgangspunkt i elevernes egne identiteter og 

kulturforståelser, hvor de undervejs bliver introduceret for andre personers virkelighed og 

baggrund. Dermed synes der at blive skabt gode forudsætninger for, at eleverne enten får 

udfordret deres forestillinger om personer med andre kulturelle baggrunde end dem selv, eller 

får mulighed for at spejle sig selv i inddragede fortællinger og selvportrætter. På baggrund af 

dette synes forløbet at være yderst velegnet at inddrage i danskfagets undervisning, i forhold 

til at udvikle elevernes interkulturelle kompetence.  
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Samlet konklusion af interkulturelle læremiddelanalyser  

Vores interkulturelle læremiddelanalyser peger på, at de udvalgte læremidler understøtter 

udviklingen af elevernes interkulturelle kompetence. Samtidig opretholdes de formelle krav 

til danskfaget, da der i de pågældende forløb er udvalgt relevante kompetenceområder, som 

berøres gennem indholdet. Forløbet danskhed på Gyldendals dansk fagportal ekspliciterer 

kompetenceområderne, som berøres gennem forløbet, i lærervejledningen. Forløbet kultur, 

identitet og drømme på Alinea henvender sig direkte til eleverne, da de berørte 

kompetenceområder formuleres i et sprog, som gør det muligt for eleverne at forstå disse. 

Inddragelsen af disse to læremidler, som vi i denne del af opgaven har analyseret, synes at 

skabe mulighed for at arbejde med udviklingen af elevernes interkulturelle kompetence uden 

at dette sker på bekostning af de formelle krav til danskfaget. 

 

I forlængelse heraf ønsker vi at undersøge, hvorvidt der i praksis gøres specifikke tiltag i 

forhold til udviklingen af interkulturel kompetence, hvilket vi vil belyse i det kommende 

afsnit.    

 

Tema 3: Specifikke tiltag for udviklingen af elevernes interkulturelle 

kompetence 

Det danske samfund er præget af en stigende kulturel mangfoldighed, og det synes relevant at 

argumentere for en mere systematisk introduktion af et interkulturelt perspektiv som en 

integreret del af en demokratisk undervisningspraksis (Haas, Madsen, Meyer & Rørbech, 

2007, s. 19). Torben advokerer for dette i nedenstående uddrag:  

 

”Torben: Jamen jeg har tænkt over… Jeg tror, jeg kom frem til, at man skulle lave et fag, der 

hed Medborgerskab og globalisering eller sådan.”   

 

”Jeppe: Ja, for Torben, jeg hører dig også sige, at du har fokus på netop… For elevernes 

vedkommende at udvikle en empatisk kompetence, at alle skal kunne være på tværs af 

kulturer, men at det bliver gjort sådan lidt implicit.”  

 

”Torben: Helt klart! Ja, det tror jeg. [...] Det er måske en meget god ide med et eksplicit fag, 

for man har det med at proppe rigeligt… med forventninger, ej det ved jeg ikke, men der 
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kommer rigtig mange krav til, hvad man skal omkring og det kan begrænse én. [...] Ja, så det 

er en udfordring at få det prioriteret.”  

(Uddrag fra interview med Torben: bilag 2) 

 

Torben mener, at det ville være hensigtsmæssigt med et eksplicit fag, som hedder 

Medborgerskab og Globalisering, hvilket understøtter argumentationen vedrørende en 

systematisk introduktion til interkulturel læring, hvor eleverne bliver bevidste omkring egne 

og fremmede kulturer. Den interkulturelle dimension i faget skal lægge fundamentet for, at 

eleverne kan navigere og interagere i et flerkulturelt samfund. Torben argumenterer 

yderligere for et eksplicit fag, da han har tendens til at blive pensumrettet, og han føler sig 

begrænset, da der er mange krav, man skal omkring i danskfaget. Torben oplever, at det er en 

udfordring at få prioriteret det dannelsesmæssige perspektiv. Dog kan man ikke adskille 

uddannelse og dannelse i en institution, hvor eleverne tilbringer en stor del af deres liv. Den 

sande praktisering af faglighed omfatter begge dele.  “Uden viden kan man ikke have 

dannelse i et moderne samfund” (Kemp, 2013, s. 166). Dannelsen gør mennesket til et 

kulturvæsen og har et etisk sigte, mens uddannelsen gør det til et vidende væsen og sigter på 

kompetencer. Det har lige så stor betydning, hvordan eleverne lærer at leve i og forstå verden, 

som hvilke færdigheder, de opøves i. Kompetencer og færdigheder indgår i et hverdagsliv og 

et politisk liv, hvor der ikke findes nogen etisk neutralitet. Skolerne bliver derfor samfundets 

moralske stemme på elevernes vej til at blive verdensborgere (Kemp, 2013, s. 28). 

 

For at afdække om lærerne gjorde specifikke tiltag for at fremme elevernes kulturelle 

forforståelse og selvforståelse spurgte vi lærerne ind til, om det var en prioritering for dem at 

give eleverne mulighed for at få indblik i fremmede kulturer i danskundervisningen. 

Nedenstående er et uddrag fra vores interview med Mathilde og Carl: 

 

“Mathilde: Ja, men det her med at kulturer også kan være køn, sociokulturelt og alt muligt 

andet. Det er vigtigt, at f.eks. den litteratur, vi læser, giver adgang til en anden verden end 

den vi kender. At vi læser om børn med… jeg har fx et homoseksuelt fædrepar… at vi læser 

om børn i regnbuefamilier.”  

(Uddrag fra interview med Mathilde og Carl: bilag 3) 
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I ovenstående lader Mathilde sig inspirere af undervisningens “hvem” - altså hvem 

undervisningen er rettet imod (Buchardt & Fabrin, 2012, s. 57). Det er en prioritering fra 

Mathilde at inddrage indhold i undervisningen som er inspireret af elevernes kulturelle 

baggrunde (Buchardt & Fabrin, 2012, s. 57). Klassen skal læse om børn i regnbuefamilier, 

hvilket, i en interkulturel kontekst, er en hensigtsmæssig retning at gå, når man arbejder hen 

imod en inkludrende undervisningskultur. Det er ikke kun dét, at Mathilde medtænker den 

pågældende elev, som bidrager til hendes inkluderende undervisningspraksis. Det har også 

stor effekt for den resterende del af klassen, da de samtidig får udvidet deres nuværende 

sociokulturelle forestillinger om regnbuefamilier, hvilket bidrager til elevernes generelle 

forståelse af sociokulturelle forhold. Carl tilføjer yderligere:  

 

“Carl: Du kan ikke rigtig undgå det, det her kulturelle aspekt i danskundervisningen i dag, 

fordi eleverne… Alt hvad de laver på deres telefoner – i fritiden ogs’ – det er så præget af så 

mange andre kulturer og de får det kastet i hovedet lige meget hvor de går hen, ikk’, lige 

meget hvad mad de spiser efterhånden [...]”  

(Uddrag fra interview med Mathilde og Carl: bilag 3) 

 

Carl oplever, at det er svært at undlade det interkulturelle aspekt i danskundervisningen. 

Dette skyldes blandt andet, at den kommercielle popkultur i den grad har sat sit præg på 

nutidens samfund. Derudover bliver eleverne eksponeret for kulturelle indtryk på deres 

telefoner, sociale medier og gennem andre kulturprodukter. Der er altså en masse ressourcer 

fra elevernes egen hverdag, man kan trække på i danskundervisningen, når man beskæftiger 

sig med kultur og identitet. I samme ombæring er det vigtigt, at eleverne bliver bevidste om, 

at det ikke kun handler om at identificere sig selv og andre i personlige kulturmøder, men 

også at kunne interagere i de større samfundsmæssige diskurser, såsom de måder, vi taler til 

hinanden på, den måde vi omtaler etnicitet, køn osv. på, på de sociale medier og i interaktion 

med andre (Risager & Svarsted, 2020, s. 47).  

 

I interviewet med Sofie svarede hun på tilsvarende spørgsmål vedrørende prioriteringen af 

kultur i undervisningen: 

 

”Sofie: Ja, og rigtig meget, hvis de lige får grebet mig i et eller andet sidespor… så har vi jo 

talt rigtig meget om, altså Rasmus Paludan og vi har talt politik og om det amerikanske 
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præsidentvalg og alt sådan noget. [...] så hvis der sker eller andet aktuelt i samfundet, så 

taler man jo om det. Og måske mere som dansklærer, fordi jeg har jo mange timer i klassen, 

så man tager jo mange af de der spørgsmål, som børnene jo har, ikke?”  

(Uddrag fra interview med Sofie: Bilag 4)  

 

Sofie oplever, gennem sit virke som dansklærer, at eleverne har mange spørgsmål vedrørende 

politiske og samfundsmæssige emner, hvilket viser en nysgerrighed fra elevernes side af. Det 

viser, at Sofie har et smittende engagement og deri fornemmer hun også elevernes 

samfundsmæssige og globale engagement. For netop at fremme elevernes interkulturelle 

udvikling er det betydningsbærende, at de bliver undervist af lærere, der er bevidste om, at 

der findes diskurser i samfundet, som har indflydelse på, hvordan vi skaber mening i en given 

periode (Butters & Bøndergaard, 2010, s. 104). I og med at Sofie disponerer sin 

undervisning, således at der bliver tid og rum for disse snakke i plenum, støtter hun eleverne i 

at udvide deres viden om kultur, samfund og verden.  

 

I vores interview med Torben spurgte vi ham, hvor meget hans arbejde med andre kulturer i 

danskundervisningen fylder:  

 

“Torben: Altså et klassisk undervisningsforløb er omkring nationalisme og der kommer der 

også et flerkulturelt litterært... eller materialer i hvert fald, hvor man både får… Nu er det 

også begrænset, hvad vi har af kunstnere, men Yahya Hassan er et godt eksempel på én, man 

rigtig ofte tager i brug for netop også at sætte den debat lidt under loop. Og så også i forhold 

til danskheden, og vores forståelse som danske borgere har ændret sig gennem tiden og 

stadig ændrer sig. Og få dem til at reflektere med det i mellem.”  

(Uddrag fra Torben: bilag 2)  

 

Torben anskuer emnet, nationalisme, som et redskab til at repræsentere den mangfoldige 

opfattelse af nationalisme i Danmark. Ydermere lægger han vægt på at inkludere eleverne i 

en faglig diskussion, hvor de skal forholde sig reflekteret til, hvordan danskheden har ændret 

sig gennem tiden. Torbens udvælgelse af indhold danner potentiale og muligheder for disse 

faglige, reflekterende og kritiske diskussioner i plenum. Dermed fremmer Torben selv et 

ideal hos eleverne for den slags borgere, han gerne vil have dem til at blive. Eleverne har 

fordel af at blive bevidstgjort om egen kultur og egen kulturel selvforståelse, da eleverne 

danner deres egne erfaringer i hverdagen på baggrund af deres oplevede kulturelle og etniske 
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forskelle. Der findes dermed en større ressource, som er givet af elevernes hverdag i et 

kulturelt pluralistisk samfund. Torben inddrager Yahya Hassan, hvilket fremmer elevernes 

interkulturelle kompetence, da de arbejder med flerkulturel litteratur og bliver bedt om at 

forholde sig til emnet nationalisme mellem kulturer - både på et lokalt og globalt plan. 

Eleverne skal fortolke og sammenligne Yahya Hassans forståelse af nationalisme med deres 

egne. De udvikler således en kritisk og analytisk forståelse af egne kulturer og andres 

kulturer.  

 

På trods af at dansklærerne i vores interviews har et begrænset kendskab til begrebet 

interkulturel kompetence, så er der alligevel interkulturelle spor at finde i deres 

danskundervisning. Lærerne prioriterer kritiske og reflekterende samtaler i plenum, som 

omhandler samfundsmæssige og globale emner. Dette er et udtryk for et personligt 

engagement i de diskurser, der gør sig gældende i et moderne flerkulturelt samfund. Lærerne 

formår at fremme elevernes potentiale for udviklingen af interkulturel kompetence, da de 

implicit implementerer en interkulturel dimension i deres danskundervisning. Det lægger 

fundamentet for, at eleverne senere, på egen hånd, kan navigere og interagere i et flerkulturelt 

samfund. Lærerne formår i samspil med de formelle krav til danskfaget at inddrage egne 

holdninger og hjælpe eleverne på vej til at blive bevidste omkring de dynamikker, der er på 

spil, når man interagerer med et andet menneske på tværs af kulturer. I elevernes arbejde med 

tekster såsom: noveller, reklamer, youtube-klip, sociale medier osv., advokerer lærerne for, at 

eleverne anvender et kritisk, analytisk og nuanceret blik i danskundervisningen, eksempelvis 

når de analyserer Yahya Hassans Trælameller eller samtaler i plenum om det amerikanske 

præsidentvalg. Her er det vigtigt, at eleverne besidder et dobbeltperspektiv og har en 

forståelse for, hvilken kontekst, de bevæger sig i. Alt dette er elementer, som bidrager til en 

gensidig forståelse af og forståelse for, at tingene kan forstås forskelligt, hvilket eleverne 

også kan bruge, når de befinder sig i autentiske kontekster og i mødet med det fremmede.  

Diskussion  

I følgende afsnit vil vi fremhæve pointer fra vores analyse med henblik på at diskutere disse 

set ud fra forskellige perspektiver.  

 

Generelt i vores analyse bliver der talt hen imod en praksisorienteret interkulturel 

undervisning. Med afsæt i vores interview af dansklærerne kan man udlede, via deres 
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karakterisering af danskundervisningen samt deres specifikke tiltag for udviklingen af 

elevernes interkulturelle kompetencer, at de inkorporerer den interkulturelle dimension i 

deres danskundervisning. Ens for alle lærerne er det, at de vægter undervisningens 

dannelsesmæssige dimension højt, men samtidig skal eleverne også tilegne sig 

grundlæggende danskfaglige færdigheder. Det er en prioritering fra lærernes side at 

understøtte elevernes bevidsthed om samfundsmæssige problemer, også dem som har en 

global rækkevidde. I følge Fælles Mål for faget dansk kan eleverne, på baggrund af 

kompetenceområdet kommunikation efter 9. klassetrin, kommunikere aktivt i forskellige 

sproglige og kulturelle situationer i en globaliseret verden (Børne- og 

Undervisningsministeriet, 2019, s. 9). I lærernes virke som klasselærere og dansklærere er det 

muligt at være medvirkende til at udvikle og udvide elevernes synspunkter, holdninger samt 

elevernes interessehorisont inden for det kulturelle, både på et lokalt og globalt niveau.  

(Risager & Svarstad, 2020, s. 156). Lærerne vedkender det påkrævede ansvar, de har taget på 

deres skuldre, som i sidste ende er udslagsgivende for, i hvilken grad eleverne formår at 

kommunikere hensigtsmæssigt i forskellige sproglige og kulturelle kontekster. Det er bl.a. 

gennem Byrams delelement Færdigheder i selvstændig undersøgelse og interaktion, at 

lærernes evne, til at være nysgerrig på ny viden om andre kulturer, kommer eleverne til gode, 

da denne nysgerrighed starter hos læreren og derved føres videre til eleven. Samtidig formår 

lærerne også at formidle denne viden videre til eleverne på et retorisk velovervejet niveau for 

ikke at udstille eller støde nogen.  

 

Gennem analyse af lærernes praksis er det blevet tydeligt for os, at lærerne, ikke 

nødvendigvis bevidst, men til tider interkulturaliserer deres undervisning gennem 

eksempelvis elevinddragelse. Denne inddragelse kan være medvirkende til at gøre eleverne til 

kulturelle informanter, hvilket er væsentligt at have for øje, og betyder, at læreren skal gøre 

sig nøje overvejelser, inden dette praktiseres. Det er muligt, at man, ved at bruge elever som 

kulturelle informanter, kan skabe rum for tilegnelsen af viden omkring kulturelle forskelle, 

men der er meget på spil for den eller de elever, der inddrages. I værste fald kan brugen af 

elever som kulturelle informanter føre til en cementering i forhold til forståelsen af 

begreberne kultur og identitet, hvilket kan vanskeliggøre arbejdet med udviklingen af 

interkulturel kompetence.  
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De interkulturelle læremiddelanalyser, vi har foretaget i dette projekt, påviser, at en 

anvendelse af analyserede læremidler i praksis vil kunne understøtte udviklingen af elevernes 

interkulturelle kompetence. For at dette er muligt, er det afgørende, at lærerne ude i praksis er 

interkulturelt kompetente. Dette er ikke en selvfølgelighed. I forlængelse heraf synes det 

relevant igen at understrege, at de medvirkende lærerne ikke er stødt på begrebet interkulturel 

kompetence under deres uddannelse. Det at vi, i vores analyse af lærernes praksis, ser spor af 

interkulturalitet, menes derfor at bero på egen interesse og værdier, som ønskes at blive 

implementeret i undervisningen. Det kan ikke være målet, at prioriteringen af udviklingen af 

elevernes interkulturelle kompetence blot beror på ovenstående, da en sådan prioritering ikke 

nødvendigvis vil være at finde på alle læreres dagsorden. Dette kalder på, at der på 

læreruddannelsen skal prioriteres, at det at stifte bekendtskab med begrebet interkulturel 

kompetence ikke kun forbeholdes de studerende, der vælger fremmedsprog. Karen Risager 

(2000) understreger, at det at udvikle sin interkulturelle kompetence er et livslangt projekt. 

Ligeledes forekommer det vanskeligt at skulle evaluere på elevernes interkulturelle 

kompetence. For at kunne evaluere elevernes interkulturelle kompetence er der brug for at 

kunne evaluere på elevernes evne til at træde ”udenfor” og gøre det fremmede bekendt og 

omvendt. Den vanskeligste del synes dog at være at skulle evaluere hvorvidt eleverne er 

blevet mere tolerante i mødet med det fremmede. Byram påpeger at dette omhandler affektiv 

og moralsk udvikling som han mener ikke nødvendigvis bør evalueres (Byram, 2000, s. 10).  

Kritik af udvælgelse af informanter 

Hvis vores undersøgelses kvalitative interviews af dansklærerne i praksis skulle have været 

mere repræsentativ, kunne vi med rette have bredt undersøgelsen ud på et mere heterogent 

niveau i den forstand, at vores interviewpersoner er meget homogene; de er alle lærere i 

Frederiksberg Kommune, de befinder sig inden for samme aldersgruppe og repræsenterer 

klasser med et minimum af minoritetselever.  Vi kunne med fordel have indtænkt 

gruppevariable forinden vores udvælgelse af informanter herunder absolutte kendetegn såsom 

alder samt kontekstuelle kendetegn såsom hvor informantens arbejdsplads var placeret. Det 

kunne have været medvirkende til at give et mere nuanceret blik på praktiseringen af 

danskundervisningen og den interkulturelle dimension, hvis vi havde interviewet lærere som 

repræsenterer klasser, hvor sammensætningen af eleverne havde haft et større mangfoldigt 

spænd. 
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Konklusion 

Udviklingen af elevernes interkulturelle kompetence i danskundervisningen ses som værende 

mulig. Og dette uden at de formelle krav til faget bliver overset og negligeret. Gennem 

analyse af de medvirkende læreres danskundervisning er det blevet gjort klart for os, at der 

forekommer interkulturelle spor i deres undervisning. Vores undersøgelse peger på, at det 

interkulturelle arbejde i danskundervisningen sker implicit i lærernes praksis. Dette 

forekommer ikke som en overraskelse, da samtlige lærere giver udtryk for ikke at have et 

indgående kendskab til begrebet, interkulturel kompetence. Gennem vores undersøgelse har 

vi samtidig mødt lærere, som giver udtryk for at kunne se kompetencens relevans i 

danskfaget og fremhæver, at udviklingen af denne kompetence ikke bør bero på læreres 

personlige interesser og motiver. Et målrettet arbejde med udviklingen af interkulturel 

kompetence forudsætter indgående kendskab til begrebet samt viden omkring hvordan 

begrebet skal praktiseres, så der ikke opstår eventuelle kulturaliseringer eller etnificeringer i 

arbejdet med at interkulturalisere sin undervisning.  

 

Endvidere kan vi udlede, med afsæt i Fælles Mål for faget dansk, vores kvalitative interviews 

og vores læremiddelanalyser, at begrebet interkulturel kompetence ikke ligger så fjernt, i 

forhold til at blive en fast bestanddel af dansklærernes undervisningspraksis. Det kan 

understøttes ved, at der bliver introduceret en systematisk inkluderende undervisning, som 

giver anledning til at danne/uddanne alle elever, majoritet såvel som minoritet, i et 

interkulturelt klasserum. Heri er prioriteringen ikke beskrivelser eller repræsentationer af 

forskellige kulturelle samfundsgrupper, men derimod præget af analyser og en bevidstgørelse 

hos eleverne omkring kulturelle og samfundsmæssige forskelle (Buchard & Fabrin, 2012, s. 

22). Der hviler et ansvar på dansklærernes skuldre, i og med de tilbringer størstedelen af tiden 

med eleverne i skoleregi, og det forventes, at danskundervisningens indhold er forbilledlig. I 

sin rolle som samfundets moralske stemme har dansklæreren en stor andel i, at eleverne 

fremadrettet kan begå sig på tværs af interkulturelle fællesskaber. Som interkulturel 

underviser må man erkende, at man ikke kan fjerne kultur og etnicitet som identitetsmarkør 

gennem undervisning, men man kan i undervisningen arbejde på at bevidstgøre, hvordan de 

betydninger, man tillægger egen og andre kulturelle grupper, er forenklede forestillinger, man 

bevidst kan arbejde på at kvalificere (Butters & Bøndergaard, 2010, s. 106). Der må således, i 

undervisningssammenhæng, skabes muligheder for, at eleverne får erfaringer, som de kan 

bruge i deres fremtidige liv som verdensborgere.  
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Handlemuligheder  

Når man praktiserer praksisorienteret interkulturel undervisning, er det vigtigt at tage højde 

for, at naturlige forskelle ikke overses. Den velmenende lærer, der ikke ser etnicitet, kultur, 

social position eller religion, men børn, når vedkommende kigger ud over klasserummet, 

forspilder en chance ved ikke at udnytte elevernes ressourcer og erfaringer i undervisningen 

(Butters & Bøndergaard, 2010, s. 106). Denne lærer vil ikke få indblik i elevernes oplevede 

erfaringer af hvordan det er at tilhøre forskellige fællesskaber, og hvordan det har indflydelse 

på elevernes sociale og kulturelle position i og uden for skolen. Det er kun ved at få indblik 

heri, at læreren kan påvirke elevernes vilkår og anerkende, at børn er forskelligt forskellige 

(Butters & Bøndergaard, 2010, s. 105).  

 

Da både dannelses- (den interkulturelle kompetence) og uddannelsesdimensionen (de 

formelle krav) har sin berettigelse i danskundervisningen, synes idealet at være at forene 

disse til en samhørighed. Vores bud på hvordan dansklærere i praksis kan interkulturalisere 

deres danskundervisning, er gennem implementeringen af Cyklus-modellen. Vi ser modellen 

som værende kompetent til at kunne introducere den interkulturelle dimension i 

danskundervisningen. Modellen, som oprindeligt er udviklet til anvendelse i 

fremmedsprogsundervisning, kan også bruges af dansklæreren som et systematisk didaktisk 

redskab i sin tilrettelæggelse af undervisning med henblik på at skabe mulighed for at udvikle 

elevernes interkulturelle kompetence. For at få et mere indgående kendskab til modellens 

kvaliteter, har vi interviewet Pia, som er engelskunderviser på Københavns 

Professionshøjskole. Pia giver udtryk for at Cyklus-modellen indtil videre er det mest 

kvalificeret bud på et didaktisk redskab, som lærere i praksis kan bruge som afsæt til at 

interkulturalisere deres undervisning. 

 

“Pia: Men jeg kunne godt tænke mig at udfordre mig selv og søge efter andre didaktiske 

modeller, fordi der er jo ikke kun Liddicoat & Scarino, men den er rigtig god og jeg har 

heller ikke noget andet bud lige nu” (Uddrag fra interview med Pia: bilag 5).  

  

Såfremt læreren gør brug af Cyklus-modellen i sin planlægning af undervisning, vil han/hun 

kunne forholde sig kritisk til, hvilken viden om kultur, samfund og verden, der lægges op til i 

det pågældende materiale, hvilke sociale og kulturelle forhold berøres? Hvilke klasser, køn, 

religioner, racer og aldersklasser repræsenteres (Risager & Svarsted, 2020, s. 39)? I arbejdet 
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med at interkulturalisere sin undervisning synes det væsentligt, at man som lærer gør sig 

disse overvejelser, således at undervisningens indhold, i videst muligt omfang, omfavner et 

flerkulturelt klasserum.  
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Bilag  

Bilag 1: Interviewguide til semistruktureret interview  

 

Forskningsspørgsmål  Interviewspørgsmål  

Hvad karakteriserer danskundervisningen i 

de pågældende klasser?   

Hvad karakteriserer dig som dansklærer?  

 

 

Ser du dig selv som dansklærer i et 

flerkulturelt klasserum?  

 

 

Hvad er danskfagets opgave ifølge dig?  

 

Hvad mener du, at danskfaget skal 

bidrage til, i elevernes uddannelse?  

 

Hvordan bidrager dansk til elevernes 

generelle dannelse?  

I hvilken grad og hvilket omfang anvendes 

læremidler i undervisningen?   

Hvilke læremidler anvender du i din 

undervisning?  

 

Har du indflydelse på, hvilke læremidler 

du anvender i din undervisning?  

 

Hvilke overvejelser gør du dig, inden du 

anvender et givent læremiddel i 

undervisningen?  

 

Hvad kendetegner, ifølge dig, et godt 

læremiddel?  
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Gøres der specifikke tiltag for at udvikle 

elevernes interkulturelle kompetencer?  

Anvender du andet end dansk materiale 

(oversatte værker, film, andet?) i 

undervisningen? 

 

Er det en prioritering for dig, at eleverne 

får mulighed for indblik i fremmede 

kulturer i din undervisning?  

 

 

Hvor meget fylder arbejdet med andre 

kulturer i din danskundervisning?  

 

Hvad er for dig vigtigst, at eleverne får ud 

af danskundervisningen? 

 

Hvilke kompetencer synes du, er vigtige 

for eleverne at udvikle i dansk?  

Afslutning Har du/I andet, du ønsker at tilføje?  

 

Bilag 2: Uddrag af transskribering af foretaget interview - Torben 

Torben: Jeg tror, sådan min kernekompetence er at være nærværende og troværdig og 

nysgerrig. Og så går jeg meget op i deres velvære. Og er af den opfattelse af, at det kræver et 

godt og sikkert klassemiljø for, at der er plads og rum til læring. Så det føler jeg er sådan mit 

kerneformål.  

 

Torben: Jeg må f.eks. ikke bruge engelske tekster, desværre, selvom de nogle gange kunne 

være vanvittige gode til at belyse nogle tematikker og emner, så må jeg i hvert fald ik’ 

opgive… Så jeg kan godt bruge dem, men kan ikke opgive dem som pensum. 

 

Torben: Jamen jeg har tænkt over… Jeg tror, jeg kom frem til, at man skulle lave et fag der 

hed Medborgerskab og globalisering eller sådan.   

 

Torben: Helt klart! Ja, det tror jeg. For jeg tror også man kan være sådan lidt pensumsrettet, 

så ift. den del af dannelsen, så kunne der godt være fokus på det. Det er måske en meget god 
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ide med et eksplicit fag, for man har det med at proppe rigeligt… med forventninger, ej det 

ved jeg ikke, men der kommer rigtig mange krav til hvad man skal omkring og det kan 

begrænse én fordi så skal de nå ditten og skal lave datten. Ja, så det er udfordring at få det 

prioriteret.  

 

Torben: Altså et klassisk undervisningsforløb er omkring nationalisme og der kommer der 

også et flerkulturelt litterært… eller materialer i hvert fald, hvor man både får… Nu er det 

også begrænset hvad vi har af kunstnere, men Yahya Hassan er et godt eksempel på én man 

rigtig ofte tager i brug for netop også at sætte den debat lidt under loop. Og så også i forhold 

til danskheden og vores forståelse som danske borgere har ændret sig gennem tiden og stadig 

ændrer sig. Og få dem til at reflektere med det i mellem. 

 

Bilag 3: Uddrag af transskribering af foretaget interview - Mathilde og 

Carl 

Carl: Vi har jo både etniske, kulturelle forskelle i klassen, men også i forhold til miljø og 

kultur og opvækst. Religion også. Der er forskellige religioner også. Der er rigtige mange 

forskellige aspekter, det her kulturelle også, som jeg mener at man skal tage højde for, når 

man underviser. Om der så altid bliver gjort det lige meget, det er så spørgsmålet. Men det 

forsøger man i hvert fald som lærer, ikke? 

  

Mathilde: Ja, jeg er helt enig. Også den der brede forståelse af kultur. At selvfølgelig har jeg 

en masse børn med forældre med forskellige etnicitet og der er sådan en masse sjove 

blandinger i min klasse har jeg lagt mærke til. Der er en persisk far og en dansk mor, en 

sydamerikansk mor. Der er alle mulige skøre blandinger. Og i virkeligheden, så tænker jeg 

egentlig ikke så meget… Der er nogen som har det med at karakterisere farvet børn og ikke 

farvet børn. Sådan tænker jeg det ikke. Jeg har også et barn, som bor i pleje hos to fædre, 

altså homoseksuelle fædre, altså en regnbuefamilie. 

 

Mathilde: Jeg tænker også kultur helt ned til, hvad er det for en familiekultur man har 

derhjemme? Såsom, hvad har I i køleskabet, eller hvad sker der efter aftensmad? 

 

Mathilde: Jeg tror jeg kører 40% Fandango, 40% online forløb fra Alineas portal, og så 

måske 20, måske lidt mere end 20%, mig der synes noget er spændende og kører ud af en 

eller anden gren, hvor jeg bare lavet mit eget lort. Så når jeg synes at læremidlerne ikke er 

tilstrækkelige, så finder jeg selv på alt muligt andet gøjl. 

 

Mathilde: Ja, men det her med at kulturer også kan være køn, sociokulturelt og alt muligt 

andet. Det er vigtigt, at f.eks. den litteratur vi læser, giver adgang til en anden verden end den 

vi kender. At vi læser om børn med… jeg har fx et homoseksuelt fædrepar… at vi læser om 

børn i regnbuefamilier. 
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Carl: Du kan ikke rigtig undgå det, det her kulturelle aspekt i danskundervisningen i dag, 

fordi eleverne… Alt hvad de laver på deres telefoner – nogle gange i fritiden ogs’ – det er så 

præget af så mange andre kulturer og de får det kastet i hovedet lige meget hvor de går hen, 

ikk’, lige meget hvad mad de spiser efterhånden, lige meget… Altså alle de her ting skal man 

ligesom også… Helt ned sådan lavpraktisk… Altså sådan.. (Caroline nikker anerkendende), 

så det giver bare meget god mening at inddrage det og det bliver en prioritering lidt lige 

meget hvad, synes jeg.  

 

Bilag 4: Uddrag af transskribering af foretaget interview - Sofie   

Sofie: Ja, det er frygtelig mange ting. Fordi, jeg tror det er det, jeg faktisk også nogle gange 

kan synes er lidt svært, fordi at der er jo helt basics, som at de skal blive gode til at stave, og 

de skal kunne noget dansk grammatik og de skal kunne producere nogle ting og de skal have 

styr på forskellige genre og det sådan meget sådan fagfagligt i dansk, tænker jeg og det 

bruger vi meget tid på og så er der også. Nu har vi lige læst historien om hønsepigen, her 

mens de haft corona hjemmeskole. Og den har vi næsten færdiganalyseret nu her og det er 

selvfølgelig også en del af det at læse nogle forskellige historier og tale om dem og så alt det 

der rundt om. Fordi lige præcis den historie er megabarsk med omsorgssvigt og overgreb og 

jeg ved ikke hvad hun ikke bliver udsat for af forfærdelige ting øh. Så det taler vi jo også om, 

altså etik og hvornår er noget okay og altså virkelig sådan indbegrebet af dannelse, som jeg 

også synes der er sindssygt meget af i danskfaget. Nærmest sådan halvdelen af det er jo sådan 

nogle snakke, fordi de skal kunne lære at vide noget om verden og Danmark, for at kunne 

forstå alle de der ting vi læser.  

 

Sofie: Men jeg tror ud fra hvad jeg kan tolke mig frem til i mit sind, at jeg bruger rigtig meget 

energi på at børnene skal synes at det er spændende. Fordi så husker de det også. Altså vi kan 

jo tale om ting de har haft om ting de har haft i 3. klasse, fordi at de kan huske det. Så kan de 

kun huske sådan en lille ting af det, men fordi at de kan koble det op på et eller andet der 

fangede dem, der var megainteressant, så sætter det sig fast. Så jeg har med vilje gået efter 

historier, hvor jeg tænker at det er noget de godt kan sætte sig ind i. Det synes jeg også er 

vigtigt at de kan. Så at jeg enten skal udspecificere det endnu mere, så de kan forstå det eller 

at det på forhånd ligesom er på deres niveau. 

 

Sofie: altså jeg har brugt meget alinea, eller jeg ved ikke hvordan man udtaler det. Men det er 

online portal. 

 

Sofie: Ja, og rigtig meget, hvis de lige får grebet mig i et eller andet sidespor… så har vi jo 

talt rigtig meget om, altså Rasmus Paludan og vi har talt politik og om det amerikanske 

præsidentvalg og alt sådan noget. Så selvom at det ikke nødvendigvis overhovedet var det, 

det skulle handle om, så hvis det sker eller andet aktuelt i samfundet, så taler man jo om det. 

Og måske mere som dansklærer, fordi jeg har jo mange timer i klassen, så det er også mig… 
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så man jo tager mange af de der spørgsmål som børnene jo har, ikke? Så der har vi godt nok 

også talt meget om det.  

Bilag 5: Uddrag af transskribering af foretaget interviews - Pia 

Pia: Lige præcis cyklus-modellen er med til at understøtte jer, så det er sådan et didaktisk 

redskab, som ligesom bliver serveret på et sølvfad, hvor i faktisk som underviser kan gå ind 

og sige; okay jeg har det her indhold, der er de her fire faser, hvad for nogle aktiviteter kan 

jeg planlægge så jeg er sikker på, at jeg når rundt hele vejen. Og på den måde sikre jeg mig, 

at hele processen ligesom kommer i full circle og ligesom har arbejdet i dybden med denne 

her interkulturelle kompetence. 

 

Pia: Og på den måde sikrer jeg mig, at hele processen ligesom kommer i full circle og 

ligesom har arbejdet i dybden med denne her interkulturelle kompetence. Det synes jeg klart 

er forcen for den er meget simpel, den er meget let tilgængelig og den viser også med meget 

simple midler, at man kan have en lille bitte tekst, man kan have et billede. 

 

Pia: Men jeg kunne godt tænke mig at udfordre mig selv og søge efter andre didaktiske 

modeller, fordi der er jo ikke kun Liddicoat & Scarino, men den er rigtig god og jeg har heller 

ikke noget andet bud lige nu. 

 

Bilag 6: Cyklus-modellen fra Verdensborgeren og den interkulturelle 

læring s. 49 
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Bilag 7: Lærervejledning til Gyldendal forløb Danskhed 

Bilag 8: Intro til Gyldendals forløb Danskhed 

 

 

 

Bilag 9: Opsamling på Gyldendals forløb Danskhed - et positivt og 

negativt Danmarksdigt  
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Bilag 10: Overskrift til opgave i kapitel 2 i Alineas forløb: Kultur, identitet 

og drømme 

 

Bilag 11: Afrunding af forløbet i kapitel 3 i Alineas forløb: Kultur, identitet 

og drømme 
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Bilag 12: Opgave: Lav et meme i kapitel 1 i Alineas forløb: Kultur, 

identitet og drømme 
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