
ØVELSE: HVAD  ER KULTUR?

MÅLGRUPPE

FORMÅL

FORLØB OG TIDSFORBRUG

FORBEREDELSE

Udskolingen og gymnasiet

Eleverne bliver introduceret til begrebet ”kultur” og får en
forståelse for, at kun en lille del af kulturen er synlig.

To lektioner

Kopier de to ”isbjerge” til hver elev - ét med spørgsmål og ét tomt.

Gennemførelse

1. Præsenter formålet med lektionen. 

2. Del de to kopier af ”isbjerget” ud til alle elever.

3. Tegn selv to isbjerge ved siden af hinanden på tavlen. Isberget skal have ”trekantet form”   
	 og	omkring	¾	skal	være	under	vandoverfladen.

4.	 Start	med	spørgsmålene	under	vandoverfladen	på	isbjerget,	som	du	udleverede	til
 eleverne. Sig, at det handler om Danmark. Bed eleverne komme med svar som du skriver   
	 under	vandoverfladen	på	et	af	isbjergene	på	tavlen.

5. Hvis du får modstridende svar, skriver du begge svar og tager en diskussion om, at kultur har  
 nogle ens træk, men at kulturer leves og forandres af mennesker. Det betyder, at der er for - 
 skelle på, hvad der inden for en national kultur opfattes som ”det rigtige”. Det er der intet galt  
 eller mærkeligt i. Derudover er der regionale forskelle og subkulturer af forskellige typer   
 inden for hvert land/kultur.

6.	 Fortsæt	med	spørgsmålene	over	vandoverfladen	og	skriv	svarene	over	vandoverfladen	i	det	
 samme isbjerg.

7. Vælg derefter en anden kultur, som alle eller nogle af eleverne kender. Måske har    
 nogle af eleverne en anden kulturel baggrund. Du kan også invitere en udvekslingsstudent  
 med til lektionen, og du kan bede ham/hende om at svare på de samme spørgsmål fra sit
 kulturelle perspektiv.

8. Gentag processen med spørgsmålene og skriv svarene i det andet isbjerg. 

9.	 Spørg	ud	om	det,	der	kom	frem	over	vandoverfladen	på	isbjerget,	er	forbundet	med	det,	der		
	 er	under	vandoverfladen.

ISBJERGET

AFS Interkultur      +45 38 34 33 00      www.afs.dk



	 Eksempelvis:	Hvis	der	under	vandoverfladen	står,	at	der	ikke	er	store	hierarkier,		kan	det		 	 	
	 over	vandoverfladen	komme	til	udtryk	ved,	at	man	siger	”du”	til	læreren	i	skolen.	

	 Det,	der	ligger	over	vandoverfladen,	er	et	udtryk	for	den	synlige	del	af	kulturen,	såsom
	 musik,	mad,	adfærd,	traditioner.	Det,	der	er	under	vandets	overflade,	er	de	kulturelle	normer,		
 der forener en gruppe og styrer, hvordan en person fra den kultur opfører sig eller reagerer i  
 forskellige situationer.

10. Spørg igen eleverne, om de kan se nogen sammenhænge.

11. Gentag diskussionen med det andet isbjerg som udgangspunkt.

12.	 Afslut	med	en	diskussion	om,	at	vi	ofte	kun	ser	det,	der	er	over	vandoverfladen,	når	vi
 ser/møder en anden kultur. Det er i mødet med mennesker, der tilhører en anden
 kultur, at vi begynder at se under vandet og forstå lidt af, hvad der styrer adfærd.
	 Det	sker	normalt	ikke	af	sig	selv,		så	du	skal	være	interesseret	i	at	finde	ud	af,	hvad	der	er		 	
 under vandet.
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Hvilket tøj har man på? 1-lvilken stil  har 
man? HvOid spiser 1"110\h? hvilkeh l"llv.�ik er 
popv.lær?Hvilke �portsgrene er 
popv.lære? 
Hv°'d laver 1"110\n i sin �ritid? 

Belønnes ho.rd+ 01rbejde og 
3

ode præ�+01tioher? 
Opl"llv.htl'"e� kohkv.rrehce eller �0\1"110\rbejde l"l\est? 
Acceptere� det, °'+ 1"110\r'I åbent udtrykker �+ærke følelser? 
1-lvordan fortælller/vi�er 1"110\r'\, O\+ 1"110\r'\ er uroli3 �or r'\o

3
e+? 

1-lvordan fortæller/vi�er 1"110\r'I, hVOid,. 1"110\r'I synes og tæhker - �pecielt ol"II O\hd,.re 
l"IIehhe�ker? 1-lvordan fortæller/vi�er 1"110\r'I, Ol+ 1"110\r'I er uenig i noget - i skolen, når man er 
sammen med sine venner, i sin familie?
1-lvor meget rører man ved hinanden (f.eks. kram, klap, kys, en hånd på skulderen) - l"llellem 
Vehher, i �0\1"1\ilieh, l"lled bekendte? 
1-lvor tæt kan man stå/sidde på andre mennesker, før det bliver ubehageligt - med et 
menneske man kender, og et menneske man ikke kender? 

Hvilke roller og Olr'l�VO\r h01r henholdsvis mor og far? 

Hvel"II t01ger be�lv.tninger i �0\1"1\ilien? 

HvOid +ror 1"110\r'\ po. (Det kOlh være eh reli3ioh, l"lleh det behøver det ikke at være)? 
Hvad værdsætter man højst? 

- rel01tioher til O\hd,.re, præ�+01tioher, hVel"II 1"110\r'I er, eller hVOid 1"110\r'I 
h01r? 

- v.h
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dol"II eller liv�er�O\ring?  

HvOid er vigtigst - det �ol"II allerede er sket (hi�+orie), det �ol"II sker lige hv. (hv.e+) 
eller fv-emtidige V'I\�, (fv-eV'llfi�8"1)? 

I eh kohPikt, hvis p01rti t01ger 1"110\r'I - �0\1"1\ilieh�. sin vens, deh �ol"I\ h01r høj�+ ''r"Olr'l3"· 
d,.eh �ol"I\ h01r ''r"et"? 
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