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Rysensteen-projektet 
Disposition for præsentationen 

 

• Vores motivation og det overordnede mål med samarbejdet 

• Teoretisk tilgang 

• Undervisningsforløbet 

• Materiale - videoklip 

• Logbøger: kursistperspektivet – hvad fik de ud af det? 

• Konklusion 

• Oplæg til diskussion: Hvad kan det bruges til? Hvordan kommer vi 
videre? 



Motivation 

• Kursister oplever at det er svært at komme i kontakt med 
danskere. Kontakten med danskere foregår på engelsk – ikke dansk 

• Projektarbejde kan åbne skolen mod omverdenen og inddrage 
kursisternes baggrund og egne interesser – øger kursisternes 
motivation 

• Faktiske undervisningsmetoder og materialer afspejler ikke de 
teorier og anbefalinger, man finder i dagens 
sprogtilegnelsesteorier 



Problemformulering 

• Afprøve vores hypotese om at: 

 

• Projektarbejde med afsæt i kulturmøder og samarbejde mellem 
andetsprogslearnere og målsprogsbrugere styrker kursisternes 
muligheder for at udvikle deres kommunikative og interkulturelle 
kompetencer. 

 



Teoretisk tilgang 

• Jerome Bruner og Lev Vygotsky – at fortælle sig selv i en sociokulturel 
kontekst 

• Benedict Anderson, Charles Taylor og Michael Billig – Forestillede 
fællesskaber og banal nationalisme 

• Bonny Norton – investering og retten til at tale 

• Michael Byram – betoning af den interkulturelle kompetence 

• Leo Van Lier – social interaktion som pædagogisk strategi 



Deltagerne i projekt kulturpilot 

• Ca. 30 gymnasieelever fra 2. g på Rysensteen Gymnasium, 
samfundsfagsklasse 

• Ca. 20 kursister fra to DU3-klasser, modul 4 på Københavns 
Sprogcenter 

• Ni projektgrupper med ca. tre elever og to kursister i hver 



Projekt kulturpilot: opgaven 

 

• Lav en alternativ hverdagsguide om danske forhold, der er godt at 
vide, når man som udlænding flytter til Danmark. 

 

• Hverdagsguiden skal kunne præsenteres til et større publikum (video, 
powerpoint). 



Logistiske udfordringer 

 

• Skemakoordinering 

• Hensyn til løbende optag og frafald 

• Hensyn til læreplaner på begge sider 



Projekt kulturpilot – undervisningsforløbet 

• Modul 1 og 2: Forberedelse til mødet med eleverne (Kursister: den 
største overraskelse. Elever: forventninger/fordomme) 

• Modul 3: Mødet med eleverne – korrektion af forventninger  

• Modul 4: Idéudvikling til hverdagsguiden (et benspænd) 

• Modul 5: Videre ideudvikling og fastlæggelse af hverdagsguidens 
tema(er)  

• Modul 6: Interview og optagelser i byen  

• Modul 7: Redigering og færdiggørelse af hverdagsguide samt 
forberedelse af fremlæggelse 

• Modul 8: Præsentation af hverdagsguide 

 



Produkterne (hverdagsguides) 

• Cykling, parker, traditionel mad, genbrug  

• Fritid, kaffepauser, fitness, sport  

• Guide over de billigste og bedste supermarkeder  

• Den danske hverdag  

• Dannebrog  

• Togkultur, cykling  

• Vejret  

• Cafékultur, transport, fritid  

• Naboskab i Danmark 

 



Metode 

 

• Etnografisk inspireret 

• Feltarbejde og deltagerobservation 

• Kvalitativ 

 



Materiale 

• Egne førstehåndsobservationer 

• Billed- lyd og videodokumentation. 10 timers video, 3,5 timers lyd, 
100 stillbilleder 

• Logbøger 

• Evalueringer 

• Hverdagsguider (produktpræsentationer) 

 



Videoer 
 

• 0'35 "afleveringer - forstår I det” – Forklare / støtte 

 

• 1’15: Har du en hest? – Fritid kultur 

 

• 2’30 Indlæsning "Super godt - sidste gang" – Støtte og opmuntre 

 

• 0‘20 Paneurering fra præsentationsdag  

 

• 2‘31 Produkt om Dannebrog + Interview  

 

 



Analyserne 

 

• Forskellige typer af sproglige analyser og interaktionsanalyser baseret 
på vores materiale. 

 

• Fokus på analysen af logbøgerne. Berører mange af masteropgavens 
hovedpointer. 



Hvad fik kursisterne ud af det? 
 



  



Analyse af 19 logbøger over 6 dage 

• Motivation? 

• Succes-oplevelse? 

• Autentisk interaktion med danskere. Varieret kommunikativt 
input/output?  

• Øget interkulturel kompetence? 

• Elevstøtte til kursisterne ift. kommunikative kompetencer? 

• Øget selvrefleksion og learnerautomi? 

 



  



Motivation 



Succesoplevelse 



  



Selvrefleksion 



Selvrefleksion 



Elevstøtte (ZPD) 



Interkulturel kompetence 



Learnerautonomi 



Konklusion 

• Kursister fik nedbrudt barriere over for at tale dansk med 
målsprogsbrugere 

• De kunne gøre sig forståelige og blive forstået 

• Større fortrolighed med danskere og det danske sprog 

• Indgik i autentiske samtaler med varieret input/output 

• Yderligere motivation for at arbejde videre med det danske sprog 

• Styrkede muligheder for at udvikle kommunikative kompetencer 

• Kulturudveksling 



Guide til det danske vejr – Video Youtube 
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