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INTERKULTUREL KOMMUNIKATIV KOMPETENCE: 
HVORFOR?

2013 STX (HHX) læreplanen: 

• Eleverne skal ”opnå kompetence i at analysere og 
fortolke tekster og sætte disse ind i ”kulturelle, 
samfundsmæssige og litterære sammenhænge”.

• Eleverne skal kunne perspektivere deres viden om 
kultur- og samfundsforhold til ”egne 
samfundsforhold”. 

Læreplan 2017: Identitetsparagraf: Spansk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag 
”der har fokus på tilegnelse af interkulturel kommunikativ kompetence” .  

2017 STX (HHX) læreplanen:  

• Fokus rettet mod elevernes evne til at sætte 
tekster ind i ”kulturelle, interkulturelle, 
historiske og samfundsmæssige
sammenhænge”.

• Eleverne skal kunne perspektivere den 
erhvervede viden om samfunds- (erhvervs-), og 
kulturforhold i de spansksprogede områder til
andre samfunds-(erhvervs-) og 
kulturforhold.



LÆREPLANEN
DEN FÆLLESEUROPÆISKE REFERENCERAMME FOR 

SPROG

• At arbejde med IKK handler om:

• - at dække relationer, der rækker ud over sammenligningen af to kulturer 

• - at anvise at internationale, globale og lokale perspektiver går hånd i hånd.

• - at sammentænke et øget fokus på elevernes internationale perspektiv og globale udsyn 
med styrkelsen af elevens kommunikative færdigheder



KULTUR SOM ANTROPOLOGISK BEGREB

Den essentialistiske kulturforståelse: Det 
statiske kulturbegreb.

(Edward BurnettTylor, 1870)

Kultur defineres som: 

• en homogen størrelse,

• Et begreb, der bruges til at beskrive relativt 
velafgrænsede og ensartede, udifferentierede
samfund:

• Kultur er noget, man har.

Den non-essentialistiske kulturforståelse: 
Det komplekse kulturbegreb: 

(bl.aVered Amit-Talai og Ulf Hannerz )

Kultur defineres som 

• en dynamisk betydningsforhandlings-proces 

• Et begreb, der bruges til at beskrive 
komplekse,  uensartede, differentierede 
samfund. (multi-etnisk, multi-kulturel osv..)

• Kultur er noget, man skaber i kontinuerligt 
samspil med andre



INTERKULTUREL KOMMUNIKATIV 
KOMPETENCE

Michael Byrams model for interkulturel kommunikativ kompetence: 

• Viden (knowledge) om sig selv og andre – om sociale grupper og deres produkter og 
praksisser

• Færdigheder (skills) i at fortolke og relatere, opdage og interagere.

• Politisk dannelse/ kritisk kulturel bevidsthed (awareness)

• Holdninger: (attitudes) åbenhed og nysgerrighed, parathed til at forkaste forkerte 
forestillinger om andre kulturer.

Disse elementer: knowledge, skills, awareness, attitudes skal kunne aktiveres i autentiske 
kommunikations- og interaktions-situationer.



HVAD ER KULTUR?
STATISK  ELLER  DYNAMISK KULTURSYN?  

RO S A L Í A : ” F RY G T L ØS F O R N Y E R”

“Der er hype om Rosalía…videoen til hittet »Con Altura« er blevet set mere end 800 millioner gange på

YouTube […] Men hendes opsigtsvækkende opstigning på den internationale pophimmel har udløst en

mindre kulturel borgerkrig i hjemlandet Spanien. Det er nemlig langtfra alle, der klapper i hænderne

over hendes uortodokse musikalske blandingsbatteri af flamenco, pop, hiphop og R&B. Mens nogle har 

udråbt hende til at »revolutionere flamencoen«, beskylder andre hende for at drive plat på den 

traditionstunge musikgenre, der har rod i Andalusiens sigøjnerkultur.”

Citat fra: Kasper Kloch.  Weekendavisen, 5. september, 2019



STATISK ELLER DYNAMISK KULTURSYN
"EL FLAMENCO NO ES PROPIEDAD DE LOS GITANOS"

José Mercé i interview i Mundo Deportivo, 14.08, 2019:

“Rosalía es muy guapa y canta muy bien, pero es otra historia. Llamemos a las cosas por
su nombre, porque no todo vale ni cualquier cosita que suena es flamenco”.

José Mercé citat fra ABC.es: 12. august 2018

Elevopgave I: 

Skriv et blogindlæg, hvor du 
refererer til denne menings-
udveksling. Udtryk din 
personlige holdning til Rosalías
brug af flamenco-elementer.

Elevopgave II: 
Lav en mundtlig præsentation af 
en anden kunstner du kender,  
som har fusioneret genrer –
eller sprog - i sin musik eller 
kunst. Udtryk en holdning til 
kunstnerens arbejde.

Rosalía citat fra El Mundo, 5. juli 2018.



LA IDENTIDAD 
CHILENA

ELEV-OPGAVE: LYTTEØVELSE

Se videoen ‘¿Qué es Chile?’ her:

https://www.youtube.com/watch?v=9k5rXHUwXz0&t=13s

Skriv ord/udtryk ned, der beskriver ‘la identidad chilena’

EKSTRA LÆRER-OPGAVE:   

Hvad kunne man ellers gøre med videoen for at fremhæve 
pointer omkring chilensk identitet?

https://www.youtube.com/watch?v=9k5rXHUwXz0&t=13s


IDENTIDAD 
CHILENA

Semantisk felt: Identidad chilena: 

Diferentes     ‘hemos cambiado’  

diversos chilenos morenos 

Pelirojos alto bajo

friolento distinto especial

Callados ‘nos gusta sacar la voz’

‘una forma especial de hablar’

único ‘la gente es su marca’

Hvad kunne man ellers stille op med videoen?

• Særlige sproglige kendetegn. Diminutiver:chiquitito, 
piscolita, minutito, regalito

• Parodier på nationale karaktertræk?



Hvordan kan vi arbejde med narkokultur uden at 
bidrage til stereotyp repræsentation af lande som 
México og Colombia? 

Serier som for eksempel Netflix-successen ‘Narcos’ er 
interessant at anvende i uv-sammenhæng pga. 
fascinations-kraften, men måske problematisk set fra et 
IKK- perspektiv? (eksotisering, stereotypisering osv. )

Kan vi gøre opmærksom på problematikken?

NARCOCULTURA



REPRÆSENTATION AF COLOMBIA I

UDENLANDSKE MEDIER

COPA MUNDIAL DE FÚTBOL (2018)

”¿Cómo podemos responder cuando los extranjeros nos insultan?”

“Hace un par de días, […] comentaristas del canal de televisión holandés 

(NOS) se refirieron a la presencia de gran cantidad de colombianos que 

viajaron a Rusia como una sorpresa porque “Colombia es un país pobre”; 

añadieron que, como Pablo Escobar “había dejado muchas caletas de 

cocaína y dinero enterradas en la tierra”, seguramente “muchos 

colombianos las encontraron para poder viajar hasta Rusia”.

Citat fra: Maru Lombardo. El Tiempo.com. 26 juni, 2018.

ELEVSPØRGSMÅL: 

• ¿ Cómo son representados los colombianos en 
este texto?

• ¿Qué piensas tú de esta descripción de los 
colombianos? 

• ¿Qué pueden hacer los colombianos para 
cambiar esta imagen?  



REPRÆSENTATION AF COLOMBIA  I
UDENLANDSKE MEDIER

C O PA  M U N D I A L  D E  F Ú T B O L  ( 2 0 1 8 )

“La revista española Panenka referenció a la Selección Colombia como ‘El 

once de los narcos’ y nombró como miembros del ‘equipo’ a reconocidos

narcotraficantes colombianos de los años 80:  Pablo Escobar, Griselda 

Blanco, Carlos Lehder…” 

(Citat fra Eltiempo.com, 13. juni, 2018)

Skriftlig refleksion:

• Describe la foto y compárala con la ilustración.

• ¿Qué piensas de la ilustración:  ‘ El once de los narcos’?

• ¿Cómo reaccionaríais si una revista extranjera referenciara al equipo

danés como ‘el once de ‘Loyal to Familia’? 

Eleverne sammenligner et billede af det 
colombianske landshold med tegningen 
‘El once de los narcos’ som kan tilgås 
via dette link: 

https://www.eltiempo.com/mundial-
rusia-2018/como-reaccionamos-frente-
a-estereotipos-de-colombia-236000

http://www.eltiempo.com/buscar?q=selecci%C3%B3n+colombia
https://www.eltiempo.com/mundial-rusia-2018/como-reaccionamos-frente-a-estereotipos-de-colombia-236000


CAMBIANDO LA IMÁGEN DE COLOMBIA

FORSLAG TIL ELEVOPGAVE: 

Lav en kort-film, der tager afsæt i fordomme 
om Danmark/México/Colombia… giv jeres 
film et overraskende twist. 

Bystyret i Medellín + Bancolombia har lavet 
en række  film, der forsøger at gøre op med 
fordomme om Colombia ved at tage afsæt i 
netop disse fordomme: 

Se et eksempel her: 

https://www.youtube.com/watch?v=_R1jUD
wobY0

Der findes 4 film i serien.

https://www.youtube.com/watch?v=_R1jUDwobY0


TRANSNATIONALE TILGANGE TIL KULTUR
LINK T IL  SPANSK UNDERVISNINGSMATERIALE  MED AFSÆT I  

VERDENSMÅLENE

https://www.verdensmaalene.dk/undervisningsmaterialer-spansk


TRANSNATIONALE TILGANGE TIL KULTUR
CUBA SOM EKSEMPEL

Det ‘lokale’ cubanske perspektiv

1. La educación
• Campaña de alfabetización

2. El sistema de salud

3. El trabajo
• Alberto el cochero

• Personajes de la crisis: 
jineterismo

4. Conflicto ideológico: 
• El bloqueo económico.

5. Voces de protesta:  
• Yoani Sánchez

• Raperos

Det internationale/ globale perspektiv. 

1. Analfabetismo en América Latina – En otras partes del mundo..

2. El sistema de salud en EEUU (Michael Moore – Sicko) + 
Dinamarca + elevernes erfaringsverden..

3. El fenómeno de sugar daddies, golddiggers…

4. Los objetivos de desarollo sostenible. 

Elevopgave: 

• Vælg ét (eller flere) 
underemner om Cuba og 
forhold din viden til ét 
eller flere af 
verdensmålene.

• Sammenlign med forhold 
andre steder i verden, 
som du kender til. 

• Udtryk en holdning til 
emnet. 



EN TRANSNATIONAL TILGANGE TIL IKK
LOS DERECHOS HUMANOS EN CUBA

Elevopgave: 

Før- task: Udfyld holdnings-skemaet med 
stikord. 

Task: Eleverne skiftes til at spørge til
hinandens holdning til x rettighed og
udtykke enighed eller uenighed.



EN TRANSNATIONAL TILGANGE TIL SPROG: 
EUFEMISMOS: 

HVORDAN TALER V I  OM DØDEN PÅ TVÆRS AF KULTURER?  
SPROGLIGE FÆLLESTRÆK?

Pasar a mejor vida Be pushing up daisies

Estirar la pata To kick the bucket

Quedarse tieso Sleep with the fishes

At stille træskoene die Augen für immer schließen

At gå bort seine letzte Reise antreten

At sove ind von der Bühne abtreten

Andre tilgængelige sprog i klassen? Husk at bruge de sproglige ressourcer, du 
har til rådighed i klassen: 

Heracav ashxarhic (At gå væk fra jorden/gå fra jorden - armensk)
Votqere tngec (At plante fødderne - armensk)

Ruhunu teslim etti” (at afgive sin sjæl - tyrkisk)



TRANSNATIONAL TILGANG TIL 
EL  DÍA DE LOS MUERTOS

Lad eleverne arbejde med forskellige traditioner, der 
minder om ‘Día de los muertos’ – men med afsæt 
forskellige steder i verden: 

• El Día de Todos los Santos, Guatemala

• El Día de los Difuntos, Ecuador

• El Pitru Paksha, India

• Halloween, EEUU.

• Allehelgen, Dinamarca.

• Obon, Japón

• osv.

Lad eleverne påtage sig en ‘identitet’ som mexikaner, japaner, 
inder…

Før task: 
Hver enkelt elev udfylder skema med STIKORD omkring

• Nationalitet
• Navn på begivenheden
• Dato /tidsperiode 
• Hvor foregår fejringen? (I kirken, på havet, på kirkegården…)
• Hvem deltager?
• Særlige traditioner? 

Task: Eleverne interviewer hinanden på baggrund af lærer- (eller 
elev-) producerede spørgsmål.



EN CULTURAL STUDIES 
TILGANG TIL 

UNDERVISNINGEN

 Risager inviterer til kritisk kulturel bevidsthed 
hos læreren: Reflektér over egen praksis 

Hvilke repræsentationer af kultur og 
samfund omgiver vi os med i det materiale, vi 
anvender? (film, billeder, tekster, 
begyndersystemer…)

Hvor ser vi udtryk for ”banal nationalisme?” 
national hymner, politiske landkort, udtryk 
som: ”dem/os”, ”den mexikanske kultur”, den
danske mad osv. ) Italesætter vi det?

Min pointe: Kritisk kulturel bevidsthed 
/awareness og færdigheder i at fortolke 
kulturelle repræsentationer hos eleven: Kunne 
man bede eleverne reflektere over samme 
forhold? 

Karen Risager (professor v. Institut for Kommunikation 
og Humanistisk videnskab, RUC)



REPRÆSENTATION AF KULTUR, SAMFUND OG VERDEN: 

RISAGER:

• Hvilke kulturelle identiteter er repræsenterede og hvordan? (behandles de eller nævnes 
de blot?) (social klasse, køn, sexualitet, race, etnicitet, religion, uddannelse, sprog etc.)

• Hvilke sociale identiteter er repræsenterede og hvordan? (behandles de eller nævnes de 
blot?) (kendisser, flygtninge, forretningsfolk, skolebørn, journalister etc.)

• Hvordan anskues kultur og identitet i materialet: essentialistisk eller non-essentialistisk? 
statisk/dynamisk? 

• Ligner materialet andre genrer i samfundet? (turistguide, dokumentar etc.)



REPRÆSENTATION AF
VERDEN I UV-MATERIALE

OLE LOUMANN: NUEVOS
RETRATOS

La generación de los mil 
euros: om de 

højtuddannede unge i 
Spanien.  

Entre tres países: om en 
kvinde med rødder i 

Argentina, opvækst i DK, 
som er bosat i Madrid.  

Un negro en el PaísVasco: 
en cubaner i Baskerlandet. 
Paralleller mellem baskisk 
nationalisme og cubansk 

revolution

Tamara – la madrileña. 
Tamara fra Madrid 

fortæller om de unges liv 
med fester (botellones) og 

studier

En latinamerikansk 
indvandrerbande myrder 

en gymnasieelev med 
colombianske rødder, som 

de tror tilhører 
rivaliserende gruppe… 

Jóvenes por mal camino. En 
rettroende katolik om 

Ibiza fest-turismen.

Jose: modestylist og 
ligsminker, er vild med 

dødsmetal, skarifikationer, 
og tatoveringer..

Sandri: superstylet frisør, 
hvis krop er fyldt med 

feminine tatoveringer og 
dødningshoveder… 

Kunstneren og bøssen 
Albertito, springer ud som 

drag-queen…

ELEVOPGAVE:  
‘Awareness-træning’: lad 

eleverne lave analysen ved 
at kigge på 

indholdsfortegnelsen fra 
bogen.

Ref lektér  i nd i v idue l t  i  3  min :  

• Hv i l ke  ku l t u re l l e  i d en t i t e t e r  
e r  rep ræsen te rede  o g  
h vo rd an ?  Soc i a l  k l a s s e , køn , 
s ex u a l i t e t , r a c e , e t n i c i t e t , 
re l i g i on , u dd ann e l s e , 
s p rog , a l d e r…

• Hv i l ke  so c i a l e  i d en t i t e t e r  e r  
rep ræsen te rede  o g  h vo rd an ?  
Ken d i s s e r, f l y g t n i n ge , 
f o r re t n i n g s fo l k , s ko l ebø rn , 
j ou rn a l i s t e r  e t c .

• Hvordan  an s ku es  ku l t u r  o g  
i d en t i t e t  i  t e k s t bogen : 
e s s en t i a l i s t i s k e l l e r  n on -
e s s en t i a l i s t i s k ?  S t a t i s k  e l l e r  
d yn am i s k ?  

• E r  d e r  n og l e  ’s t emmer ’  I  
s av n e r ? ?



KULTUREL
REPRÆSENTATION
I  UV-MATERIALETS

BILLEDER

• ¿Representación de etnicidad?

• ¿Representación de género/sexo?
• Representación del cuerpo?

• La foto está incluída en un…

• ¿folleto turístico?

• ¿curso de español para extranjeros?

• ¿artículo sobre las pirámides en
México en un periódico mexicano? 

• Justifica tu respuesta…

• ¿Qué piensas tú de la foto?

• ¿Una representación exótica?

• ¿Una representación estereotípica de 
etnicidad ?

• ¿Un cuerpo feminino sexualisado?
Billede fra iStock photo. (royalty free pictures)  
Gengivet hos: Lund og Hilm: Mexico en Perspectiva, 
S ti  2021



KULTUREL REPRÆSENTATION I UV-TEKSTER
MÉXICO FREMSTILL INGER

“Mexico er et eksotisk land på den anden side af jorden, der straks fører tankerne over på gode fodboldspillere, glade 
mennesker, musik og mariachis, farver, tacos, tequila, og måske på en tykmavet mand med en kæmpe hat, der sover i skyggen
af en kaktus, pyramider, indianere, Guadalupe-jomfruen, katolicismen og måske også lidt uorden, kaos, fattigdom og store 
forskelle mellem over- og underklasse, narkotrafik, bander og korruption” 

(citat fra Lund og Hilm: ‘México en perspectiva’, Systime, 2021.)

Elev-aktivitet: 

• ¿Qué piensas tú de esta representación de México?  

(eksotisering? Banalisering?) (jf. Byram: Holdnings-aspektet)

• Haz una descripción de Dinamarca en un estilo similar.  

• ¿Qué crees que los mexicanos piensan de la descripción? (at sætte sig i ‘den andens sted’)



BILLEDBESKRIVELSE
KULTUREL REPRÆSENTATION

• ¿Identidad social? 

• ¿Representación de etnicidad? 

• ¿Representación de género?

• ¿Clase social?

• ¿Nivel educativo?

• ¿Hay muchas chicas en tu escuela? 

• ¿Más chicas que chicos? (¿por 
qué?)

• ¿ Existe cierta cultura de 
estudiantes /chicas ambiciosas en
Dinamarca?

• (Billede fra Randers Statsskole –
anvendt med tilladelse)



REPRÆSENTATION AF SAMFUND OG KULTUR 
I N D F Ø D T E / O P R I N D E L I G E  F O L K : 

M E X I C O S ‘ M I X T E C O S ’

“Fea”. “Prieta”. “Naca”. Este tipo de adjetivos racistas y clasistas

aparecen con frecuencia en las redes sociales cuando se habla de la figura

de Aparicio (Oaxaca, 1993). En una sociedad con una identidad tan 

compleja y rica como la mexicana, los rasgos caucásicos de una 

minoría de la población todavía siguen siendo los que dominan en los 

medios, la publicidad y –por supuesto– las estructuras de poder.”

Citat fra El País.com; 18. dec. 2018.

Opgave B: billedbeskrivelse: Sammenlign traditionel Vogue forside med 

Aparicio-forside. Følgende gloser skal inddrages: Identidad social, identidad

cultural: género, etnicidad,… (minoría, mayoría, prejuicios, diversidad…)  

Opgave A: Du har set Vogue forside-billedet afYalitza Aparicio 
og læst om reaktionerne. Du skriver på din blog om hende
og forholder dig til reaktionerne.

• Vogue-forside med hovedpersonen Yalitza
Aparcio kan ses her: 

• https://elpais.com/elpais/2018/12/18/icon/
1545128441_544057.html

https://elpais.com/elpais/2018/12/18/icon/1545128441_544057.html


MASTERPROJEKT OM BILLEDBESKRIVELSE SOM 
EN GENVEJ  T IL  IKK?

Centralt spørgsmål: 

”Hvordan kan  man som underviser facilitere udviklingen af 
kritisk kulturel bevidsthed hos eleverne gennem anvendelse 
af visuelle repræsentationer/ billedmateriale (af 
flygtninge/migranter)?”

Mit afsæt:  Europarådets AIEVM (Byram) + Risagers ‘cultural
studies’ analysekategorier.

https://rm.coe.int/images-of-others-an-autobiography-of-
intercultural-encounters-through-/168089fc01

Tjek også: https://rm.coe.int/autobiografia-de-encuentros-
interculturales/16808b16c8 (spansk version - dog ikke 
tænkt til billedbeskrivelse)

https://rm.coe.int/images-of-others-an-autobiography-of-intercultural-encounters-through-/168089fc01
https://rm.coe.int/autobiografia-de-encuentros-interculturales/16808b16c8


AUTOBIOGRAPHY OF INTERCULTURAL 
ENCOUNTERS THROUGH VISUAL MEDIA

(AIEVM)

CONTENTS OF THE IMAGE

• Are they male/female, or older/younger than you, or do they belong to 
a different country, language group, religion or region from yourself?  

• Do you think this image is fair way of showing this person/group or 
culture?  

YOUR FEELINGS:

• How did you feel when you first saw the image?

• If you were the person in this image, would you like people to feel this 
way about you?

• Would you like to have an image made of you which looked like this?

FEELINGS OF OTHER PEOPLE:

• Do you think they would have preferred to be shown differently?

SAME AND DIFFERENT:

• what do you think are the main similarities between them and 
yourself?

Anvend et billede af for eksempel

• flygtninge

• en kvinde der bærer tørklæde eller andre 
religiøse kendetegn

• Fattige børn 

• En migrant-arbejder på en strand…

• Få eleverne til at reflektere over 
spørgsmålene fra AIEVM. 



KULTUREL REPRÆSENTATION

KO N T RO L G RUP P E -DATA

”En la foto hay tres personas en el centro”
”En la foto estamos en una playa” 
”El hombre lleva una camiseta azul...y zapatos
gris ”
“Creo que va a vender una cosa para los 
turistas”

Eleverne bruger mange automatiserede vendinger:  
‘islands of reliability’. 

Redegørende tilgang.

• Et billede af en migrant-arbejder der sælger 
forskellige objekter til turister på en strand med 
turister, danner afsæt for elevernes 
billedbeskrivelse. 

• Her først eksempler på kontrol-gruppens svar. 

• Denne elev-gruppe har arbejdet med billed-
beskrivelse på ‘normal vis’. 



KULTUREL REPRÆSENTATION

T E S T G R U P P E - D A T A  

Samme billede af migrant-arbejderen på stranden, førte til denne type af svar i test-gruppen:

Empatiske ytringer: 
”Es una foto conmovedora” 

‘At sætte sig i den andens sted’. Flytte sig fra sit eget ståsted.
“creo que los vendedores se sienten...humillados...porque no es un trabajo bien” 
”no creo que el hombre le gusta...la representación porque e ́l es representando..como una persona pobre” 

Bredere interkulturel perspektivering
“muestra un problema global” 

Magtforhold (også en ‘cultural studies’ kategori)
“creo que el primero que podemos ver en la foto es la diferencia de poder entre los europeos y el hombre africano” 

Klasseforskelle
“la foto es muy político...porque muestra la...diferencia de clase...entre minorías y...turistas” 



HVAD MENER ELEVERNE SELV?
F O K U S G RUP P E - I NT E RV IE W.

At sætte sig i den andens sted:

AM: ”det er også mere i dybden med flere ting man ser 
på billedet, og hvad tænker dem på billedet, og hvordan 
ville man selv have det med sådan et billede” 

Identitetskategorier: 

MB: ”sociologerne i USA de taler om noget man kalder 
intersektionalitet…Det der med, at du godt kan blive 
undertrykt på flere forskellige parametre…for 
eksempel kan du være fattig…du kan være sort… hvis 
du er fattig og sort eller fattig og kvinde, så er der 
ligesom tre forskellige ting du skal håndtere…”

Dynamisk kulturforståelse

MO: ”det er politisk sprængstof at sige hvad kultur 
er…for tohundrede år siden, så snakkede man jo 
meget om det der med nationalisme og etnostaten
[…] det vi definerer som dansk kultur nu – det er jo 
ikke kun dansk… der er jo en milliard indflydelser 
udenom …  […] kultur er svært … også fordi inden 
for de stater, der tegner sig, kan der jo godt være 10 
forskellige kulturer…”. 



DET MULTIKULTURELLE LÆRINGSRUM

Billede fra Randers Statsskole 
anvendt med elev-accept



DET ‘DYNAMISKE’ LÆRINGSRUM

I N D D R AG E L E V E R NE S K U LT U R E L L E E R FA R I N G S V E R DE N

A N T RO P O L I G I S K S Y N S P U N K T : I K K E ‘ R E N E ’  K U LT U R E R , M E N  DY N A M I S K U DV E K S L I N G A F

K U LT U R E L L E E L E M E N T E R .

Tyrkisk 
baggrund

Tyrkisk 
baggrund

Tysk 
baggrund

Fillipinsk
baggrund 

Armensk 
baggrund

Norsk 
baggrund

Tyrkisk 
baggrund



IF IT ISN’T TESTED, IT ISN’T TAUGHT?
INTERKULTUREL  KOMMUNIKATIV  KOMPETENCE  OG EKSAMEN

Bedømmelseskriterier

”Ved den mundtlige prøve lægges der vægt på, at 
eksaminanden på spansk kan præsentere og perspektivere
det ukendte tekstmateriale og inddrage relevante 
elementer af spansksproget kultur, litteratur, historie og 
samfund fra det studerede emne. Endvidere lægges der vægt 
på samtalefærdighed og tekstforståelse. Sammenhængende 
sprogbrug er vigtigere end korrekthed i detaljen. Der gives 
én karakter ud fra en helhedsvurdering. ”

Karakterbeskrivelse – karakteren 12

Eleven udtrykker sig i sin mundtlige præsentation af 
tekstmaterialet såvel som i samtale og diskussion i et klart 
og nogenlunde flydende sprog og med et alment og 
specifikt ordforråd. Eleven viser sikkerhed i tekstforståelse 
og i den relevante idiomatik, morfologi og syntaks med 
fortrinsvis uvæsentlige fejl. Præsentationen er selvstændig 
og velstruktureret. Både præsentationen og samtalen viser 
stor indsigt i tekstmaterialet og det tilknyttede emne, og 
eleven inddrager stort set alle relevante aspekter.

Til refleksionsbrug: 
a. Bør vi vurdere elevens IKK til eksamen, når begrebet står så centralt i fagets selvforståelse?
b. Kan man – med de nuværende kriterier – forsvare at inddrage IKK i bedømmelsen ?
c. Bør man ændre vurderingskriterierne?
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