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Kritisk kulturel bevidsthed  
i franskfaget
En beretning om et fransk-arabisk udviklings-

projekt i gymnasiet

I Tunis, på en café ved vandet, i skumringen over et glas 
myntete med mandler, taler en gruppe danske elever og 
undervisere med en af Tunesiens mest kendte politiske for-
fattere, Cyril Karray. Før det tunesiske oprør brød ud, skrev 
Karray bogen »Tunesiens næste krig«, hvor han forudsagde, 
at samfundet ville bryde sammen på grund af udbredt social 
elendighed, arbejdsløshed og manglende fremtidsudsigter. 
Bogen udkom først efter revolutionen, den 14. januar 2011.

Rejsen til Tunis var en del af et AT-forløb1 i 2.g i fransk og samfunds-
fag om »Demokratibevægelser i fagligt samspil«, som blev udviklet 
i regi af et projekt om andet fremmedsprog i de gymnasiale uddan-
nelser under Ministeriet for Børn og Unge fra 2011 til 2014. Projektet 
sigtede primært mod at skærpe fremmedsprogenes profil og faglige 
identitet, men også mod at udvikle anvendelsesorienterede tilgange 
til undervisningen2. Begrebet »anvendelsesorientering« blev indført 
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i forbindelse med revisionen af gymnasiets læreplaner i 2010, uden 
at der dog lå – eller foreligger – nogen anerkendt definition på eller 
forståelse af det. Sammenfattende kan man sige, at begrebet udtryk-
ker et ønske om en bevægelse imod aktualisering, medialisering og 
praktisk anvendelighed af sprogundervisningen3.

Udviklingen af en kritisk pædagogik stod altså ikke øverst på 
dagsordenen hos hverken ministeriet eller de ansvarlige undervise-
re fra Sankt Annæ Gymnasium, som ikke desto mindre fra projektets 
start havde formuleret nogle faglige og erkendelsesmæssige mål, 
som kan henregnes til den kritiske pædagogiks felt.

I artiklen lægger vi ud med kort at se på, hvordan idéen om en  
kritisk pædagogik er kommet til udtryk i fremmedsprogspæda-
gogikken, hvorefter vi præsenterer det tværfaglige undervisnings-
forløb om demokratibevægelser i to fransksprogede arabiske lande. 
Vi runder af med en kort perspektivering, der er tænkt som oplæg til 
videre diskussion af en kritisk pædagogiks muligheder i fremmed-
sprogsfagene på de gymnasiale uddannelser.

Slide fra elevpræsentation: Mediernes rolle i den tunesiske revolution.

Kritisk pædagogik og fremmedsprogsundervisning

Begrebet kritisk pædagogik føres som regel tilbage til den brasilianske 
pædagog Paulo Freire og hans opfattelse af, at undervisning og  
uddannelse aldrig er en neutral aktivitet (Kampmann 2012b: 785). 
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Som så mange andre af de begreber, der bruges i den uddannelses-
politiske debat, er idéen om en kritisk pædagogik imidlertid op stået 
i en særlig social og politisk situation, der ikke følger med, når be-
grebet begynder at cirkulere internationalt. Når et begreb overtages 
af andre nationale og lokale uddannelsesmiljøer, bliver det pro-
moveret, modsagt, debatteret og fortolket, inden det lidt efter lidt 
indlejres i disse andre uddannelsestraditioner, som det på forskellig 
vis farves af. Kritisk pædagogik betyder altså ikke det samme alle  
steder til hver en tid.

Det har Jan Kampmann redegjort for i en oversigtsartikel om  
kritisk pædagogik i bl.a. (Vest)Tyskland, USA, Frankrig, England og 
Danmark. Kampmann viser, at begrebet i en dansk optik på ingen 
måde dækker over en homogen og entydig pædagogisk retning,  
men snarere skal ses som en grundlæggende fælles forståelse af, at 
uddannelse, skole og pædagogik kan bidrage til frigørende, ligheds-
skabende og demokratiserende processer:

Uddannelse kan ifølge denne forståelse medvirke til udvikling 
af en kritisk bevidsthed og handlekompetence, der er hensigtsmæs-
sig i forhold til kvalificering af kritikken af de samfunds-
mæssige omstændigheder og forhåbning om forandringsini-
tiativer (Kampmann 2012a: 472. Vores fremhævning).

Idéen om uddannelse som udvikling af en kritisk bevidsthed er ind-
arbejdet i fremmedsprogspædagogikken gennem begrebet kritisk 
kulturbevidsthed, critical cultural awareness. Som det vil være Sprogfo-
rums læsere bekendt, spiller dette begreb en nøglerolle for den gren 
af feltet, der har søgt at finde svar på, hvad »interkulturel kompeten-
ce« egentlig er, hvordan man kan undervise i det, og hvordan man 
kan evaluere det. Her har ikke mindst Michael Byrams og Karen  
Risagers arbejde bidraget til at definere, hvilke elementer der indgår 
i fremmedsprogsfagenes kritiske dimension:

Kritisk kulturel bevidsthed/politisk dannelse (critical cultural 
awareness/political education): evne til at vurdere kulturelle og 
samfundsmæssige forhold kritisk og på basis af eksplicitte 
kriterier, praksisformer og produkter fra ens egen kultur og 
ens eget land og ligeledes praksisformer og produkter fra 
andre kulturer og lande (Byram 2000: 10).

I undervisningen kan beskæftigelsen med samfundsmæssige spørgs-
mål i målsprogslandene – som f.eks. demokrati og religionens plads 
i det offentlige rum – bruges til at kaste lys over hjemlige forhold og 
få eleverne til at reflektere over egne normer og værdier, som i takt 
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med at den kritiske kulturbevidsthed udvikles, vil se mindre og min-
dre naturgivne ud. Elevernes udvikling af en kritisk, spørgende at-
titude til betydningsfulde samfundsmæssige spørgsmål kan derfor 
ses som et af målene med kritisk pædagogik i fremmedsprogsunder-
visningen.

Fra lærerens side kan et kritisk blik rette sig mod læreplaner og 
lærebøger, hvor man kan se på, om de afspejler særlige ideologier og 
antagelser om verden (jf. Kampmann 2012a: 471). For sprogfagene vil 
det – i et interkulturelt perspektiv – være relevant at spørge kritisk 
til, hvordan styredokumenter og undervisningsmateriale er tilpas-
set fagenes traditionelt nationale orientering til den allestedsnærvæ-
rende diskurs om det 21. århundredes globaliserede virkelighed. Det 
franske sprog går på kryds og tværs af nationale grænser både i og 
uden for Europa, og derfor kunne man for franskfagets vedkommen-
de spørge til, hvordan og i hvilket omfang undervisningen afspejler 
det franske sprogområdes mangfoldighed såvel geografisk som po-
litisk, sprogligt og kulturelt. Spørgsmålet rykker ved fagets nationa-
le fundament og peger derfor frem mod en udvidelse i fagsyn og gen-
standsfelt – f.eks. mod den arabiske verden. En sådan fornyelse var 
en af ambitionerne for det undervisningsforløb, som vi vil præsen-
tere i det følgende.

Slide fra elevpræsentation: Mediernes rolle i den tunesiske revolution
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Demokratibevægelser i fagligt samspil

Det overordnede mål med projektet var udover den sproglige moti-
vation og dimension at bringe aktuelle begivenheder ind i klasse-
lokalet på en helt direkte måde, så eleverne gennem engagement  
i fransk og frankofon kultur dels kunne øge forståelsen for andre 
kulturer, dels gennem praktisk sproganvendelse kunne erfare  
be tydningen af flersproglige kompetencer.

Ud over disse mere erkendelsesmæssige mål havde projektet også 
en praktisk-didaktisk dimension. Med afsæt i den aktuelle politiske 
situation efter det arabiske forår, hvor moderne sociale platforme 
spillede en stor rolle, var det oplagt i dette projekt også at bruge  
moderne IT-platforme som You Tube, Facebook, SKYPE og forskel-
lige chatrooms til at aktualisere fremmedsprogsundervisningen og 
bringe eleverne i direkte dialog med arabiske unge på fransk. Det var 
således et velkendt medie, der gav dem mulighed for direkte  
og autentisk sprogproduktion om demokratiske emner som civile 
og politiske rettigheder, ligestilling mellem kønnene, mediernes rol-
le og forholdet mellem politik og religion.

Det var ikke helt enkelt at etablere kontakt til de arabiske part-
nerskoler, men efter to danske underviseres forberedende besøg i  
Tunis i september/oktober kom der for alvor gang i udvekslingen og 
i kommunikationen på fransk på Facebook. Eleverne styrede i høj 
grad selv nyhedsstrømmen i forbindelse med udvekslingsrejsen,  
idet både danske og arabiske unge var hurtigere på tasterne end  
lærere og ledelser på deres respektive gymnasier.

Som forberedelse til mødet med den anderledes kultur blev der 
arbejdet med tekstuddrag fra Iben Jensens fremstilling af det kom-
plekse kulturbegreb og Rune Lykkebergs bog om de muligheder og 
problemer, der er forbundet med at leve i et demokrati4. Eleverne fik 
forelæsninger om Tunesien og Libanon ved en tunesisk gæstelærer 
Sihem Danielsen og Jørgen Bæk Simonsen, professor med speciale i 
den islamiske verdens historie og kultur. På dette grundlag blev der 
udarbejdet spørgeskemaer på fransk, som blev udfyldt af tuneserne 
over nettet og brugt som empiri i samfundsfag i AT-projektet.

I franskdelen læste eleverne Tahar Ben Jellouns korte fiktions-
tekst Par le feu (Gallimard, 2011), der er meget velegnet til franskun-
dervisningen. Syntaksen er enkel, og højaktuelle temaer fremstilles 
på en måde, der ikke forudsætter de store forkundskaber. Selv svage 
elever blev fanget ind af beretningen om den tunesiske arbejdsløse 
bachelor, der måtte sælge grøntsager for at forsørge sig selv og fami-
lien, og som til sidst vælger at sætte ild til sig selv, da politiet – som 
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han ikke vil betale korruptionspenge til – konfiskerer hans grønt-
vogn. Han begår selvmord, fordi skammen over ikke at kunne  
forsørge familien er for stor og smertefuld.

Hvad kom der så ud af projektet? Besøget hos tuneserne var  
en utrolig øjenåbner, og eleverne var himmelfaldne over, at man  
kan være så fattige og dog så gæstfrie. Ingen havde varmt vand. Man 
vaskede hår i toilettet med en vandslange. Eleverne har set et sam-
fund, hvor religion betyder meget, men også mødt grupper, som 
kæmper for et sekulært samfund. De har lært, at ordet liberté tolkes 
forskelligt af forskellige grupper, og at disse meningsforskelle på 
mange måder blokerer vejen mod demokrati.

Igennem hele forløbet har eleverne måttet forholde sig til andres 
forståelse af verden – af normer for levestandard og sociale omgangs-
former. Eleverne oplevede, at det var svært at forklare tuneserne  
om det danske samfund, vores sociale system, SU, det danske demo-
krati, uden at det for tuneserne lød helt uvirkeligt. Det lykkedes vist 
heller aldrig helt at få tuneserne til at forstå, at det hele finansieres 
via skat.

I forhold til sprogproduktionen skete der det for underviserne 
helt uventede, at eleverne helt af sig selv skrev fransk i deres fritid! 
De skrev med de arabiske unge om alle mulige emner, og fordi situ-
ationen i de arabiske lande hele tiden udviklede sig, var de danske 
elever meget nysgerrige efter at høre de arabiske unges syn på be-
givenhederne. Det har været utroligt motiverende og en helt ny  
oplevelse at se eleverne bruge fransk som globalt kommunikations-
middel på samme måde, som de bruger engelsk, dog selvfølgelig  
stadig ikke på samme sproglige niveau.

Den politiske aktualitet og dermed sagens alvor har været en 
medvirkende årsag til at gøre kommunikationen nærværende og  
seriøs. Der var i løbet af projektet et målrettet attentat med dødelig 
udgang på en politiker i både Tunesien og Libanon, og i hjemlig sam-
menhæng oplevede de danske gymnasieelever et attentatforsøg på 
den islamkritiske debattør Lars Hedegaard.

Projektet har i høj grad bidraget til at udvikle elevernes kulturel-
le selvrefleksion, fordi de først i den digitale dialog, siden i det kon-
krete møde med de arabiske unge, har set sig selv med de andres øjne 
(Byram 2000).

Erfaringen har sat følelser og undren i gang, og det franske sprog 
er blevet nærværende og aktuelt for de unge. Arabiske tekster over-
sættes ofte kun til fransk, ikke altid til engelsk, og dermed er fransk 
blevet en vigtig indgang til den arabiske verden.
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Slide fra elevpræsentation: Mediernes rolle i den tunesiske revolution

Kritisk pædagogik og det kommunikative sprogsyn

Vi har i det foregående forsøgt at vise, hvordan Sankt Annæs projekt 
giver grundlag for at fremme en kritisk kulturel bevidsthed hos 
fransk eleverne. Det er imidlertid vigtigt at understrege – som det 
også fremhæves i indledningen til en antologi om Critical Pedagogies 
and Language Learning – at sådanne bestræbelser forudsætter et særligt 
sprogsyn:

From this perspective, language is not simply a means of  
expression or communication; rather, it is a perspective that 
constructs, and is constructed by, the ways language learners 
understand themselves, their social surroundings, their  
histories, and their possibilities for the future (Norton &  
Toohey 2004: 1).

En kritisk pædagogik må altså arbejde i et perspektiv, der ud over at 
se sproget som redskab til kommunikation også ser det som middel 
til refleksion, nye indsigter og erkendelser. Vil der blive plads til det 
i fremtidens danske gymnasium, hvor kompetencebeskrivelser og 
læringsmål lægger sig stadigt tættere op ad den fælles europæiske  
referenceramme for sprog (CEFR)? Referencerammens grundlæg-
gende sprogsyn er det kommunikative, hvor sprog opfattes som 
handling i kontekst, og i det perspektiv bliver sprogbrugerens evne 
til at handle strategisk i en given situation helt central i undervis-
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