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IntroduktionIntroduktionIntroduktionIntroduktion    
 

Kære frivillig 

Dit engagement i AFS Interkultur

Vi tror nemlig på, at det sker gennem en større interkulturel forståelse. I AFS uddanner og 

engagerer vi globale medborgere i alle aldre og med 

globale bevægelse og FNs Verdensmål

opbygge globalt medborgerskab. Vi bidrager ved at have tilbud om interkulturel læring og 

globalt medborgerskab målrettet elever på 

    

HvadHvadHvadHvad    erererer    uddannelseuddannelseuddannelseuddannelse    afafafaf    globaleglobaleglobaleglobale

Globalt medborgerskab er en givende, livslang proces, som involverer både formel læring og 

praktisk erfaring. Vores fokus hjælper folk i aldre til at:

• Respektere forskelle uanset om det gælder kultur, køn, tro

• Blive mere bevidste om, at der findes en verden udover vores egen

• Forstå vores ansvar som medlemmer af et globalt fællesskab af mennesker.

• Omfavne vores roller i at tage vare på planeten og skabe en bæredygtig fremtid

• Være bevidste om at vores lokale handlinger påvirker verden som helhed

 

FNs Verdensmål om Bæredygtig Udvikling FNs Verdensmål om Bæredygtig Udvikling FNs Verdensmål om Bæredygtig Udvikling FNs Verdensmål om Bæredygtig Udvikling 
AFS Interkultur bidrager særligt til to
AFS Interkutlur bidrager især til 
kulturel forskellighed. Med AFS’ 
Fred. Vi arbejder for gennem interkulturel læring at fremme viden om verdens mange forskellige 
kulturer og den fællesmenneskeli

 

”Verden ind i skolen””Verden ind i skolen””Verden ind i skolen””Verden ind i skolen”    workshopworkshopworkshopworkshop

Skoler og ungdomsuddannelser kan booke en workshop 

med interkulturel læring. Gennem øvelser og learning

lærende måde indsigt i og mulighed for at reflektere over normer og værdier i forskellige 

kulturer, kommunikation på tværs af kulturer

Workshoppen varer typisk 1-2 timer, men længden og indholdet planlægges i samarbejde med 

den enkelte skole. De afholdes af f

par af to personer. 

 

Håndbogen Verden ind i skolen er udgangspunktet for vores workshops. 

Som frivillig er du meget velkommen
og lege: Del det rigtig gerne, så 

 

God fornøjelse med håndbogen og 
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Interkultur er et lille, men vigtigt skridt på vejen til en fredeligere verden. 

Vi tror nemlig på, at det sker gennem en større interkulturel forståelse. I AFS uddanner og 

globale medborgere i alle aldre og med forskellige baggrunde. 

og FNs Verdensmål, som arbejder for gennem interkulturel uddannelse 

skab. Vi bidrager ved at have tilbud om interkulturel læring og 

globalt medborgerskab målrettet elever på skoler og ungdomsuddannelser.

globaleglobaleglobaleglobale    medborgere?medborgere?medborgere?medborgere? 

Globalt medborgerskab er en givende, livslang proces, som involverer både formel læring og 

praktisk erfaring. Vores fokus hjælper folk i aldre til at: 

Respektere forskelle uanset om det gælder kultur, køn, tro eller andre spørgsmål

Blive mere bevidste om, at der findes en verden udover vores egen 

Forstå vores ansvar som medlemmer af et globalt fællesskab af mennesker.

Omfavne vores roller i at tage vare på planeten og skabe en bæredygtig fremtid

m at vores lokale handlinger påvirker verden som helhed

FNs Verdensmål om Bæredygtig Udvikling FNs Verdensmål om Bæredygtig Udvikling FNs Verdensmål om Bæredygtig Udvikling FNs Verdensmål om Bæredygtig Udvikling     
bidrager særligt til to af FN’s Verdensmål. Det er mål 4 om Kvalitetsuddannelse. 

især til delmål 4.7 ved at skabe unge verdensborgere, der påskønner 
Med AFS’ formål fred i verden bidrager vi til FN’s Verdensmål 16 om netop 
ennem interkulturel læring at fremme viden om verdens mange forskellige 

kulturer og den fællesmenneskelige forståelse, hvilket bidrager til en fredeligere verden. 

workshopworkshopworkshopworkshop    

Skoler og ungdomsuddannelser kan booke en workshop og få del i AFS’ mangeårige erfaring 

med interkulturel læring. Gennem øvelser og learning-by-doing får eleverne

indsigt i og mulighed for at reflektere over normer og værdier i forskellige 

kulturer, kommunikation på tværs af kulturer samt kulturelle stereotyper og diversitet. 

2 timer, men længden og indholdet planlægges i samarbejde med 

De afholdes af frivillige, der arbejder sammen i teams og afholder workshops

er udgangspunktet for vores workshops.  

meget velkommen til at videreudvikle øvelser og lege eller 
 vi sammen kan udvikle materialet.  

God fornøjelse med håndbogen og workshops på skolerne.  

er et lille, men vigtigt skridt på vejen til en fredeligere verden. 

Vi tror nemlig på, at det sker gennem en større interkulturel forståelse. I AFS uddanner og 

. Vi støtter den 

interkulturel uddannelse at 

skab. Vi bidrager ved at have tilbud om interkulturel læring og 

skoler og ungdomsuddannelser. Fedt du er med. 

Globalt medborgerskab er en givende, livslang proces, som involverer både formel læring og 

eller andre spørgsmål 

Forstå vores ansvar som medlemmer af et globalt fællesskab af mennesker. 

Omfavne vores roller i at tage vare på planeten og skabe en bæredygtig fremtid 

m at vores lokale handlinger påvirker verden som helhed 

Kvalitetsuddannelse. 
verdensborgere, der påskønner 

i verden bidrager vi til FN’s Verdensmål 16 om netop 
ennem interkulturel læring at fremme viden om verdens mange forskellige 

ge forståelse, hvilket bidrager til en fredeligere verden.  

og få del i AFS’ mangeårige erfaring 

doing får eleverne på en sjov og 

indsigt i og mulighed for at reflektere over normer og værdier i forskellige 

stereotyper og diversitet. 

2 timer, men længden og indholdet planlægges i samarbejde med 

i teams og afholder workshops i 

videreudvikle øvelser og lege eller udvikle nye øvelser 



 

 

 

Gode råd i rollen som facilitator

 

Når du er inviteret som frivillig underviser

valgt at samarbejde med AFS Interkultur for

Forberedelse med skole.Forberedelse med skole.Forberedelse med skole.Forberedelse med skole. Sekretariatet koordinerer jeres workshop med skolen. Giv gerne et 

overblik til læreren hvilke øvelser, lege og pointer, I kommer omkring (husk forinden at tjek, om 

der skal printes materialer, så vi kan bede læreren om at printe

PPPPlanlæg grundigt, men vær ikke slave af din drejebog. lanlæg grundigt, men vær ikke slave af din drejebog. lanlæg grundigt, men vær ikke slave af din drejebog. lanlæg grundigt, men vær ikke slave af din drejebog. 

grad af frihed til at kunne ændre

bruge en anden øvelse eller at indgå i spontane diskussioner 

andet menneske kræver, at du er i stand til at formidle d

overfor eleverne. Men samtidig må du som 

de sociale og spontane interaktioner 

Tro på dig selv og vis detTro på dig selv og vis detTro på dig selv og vis detTro på dig selv og vis det.... Som 

workshoppen begynder. Det er vigtigt at sikre sig lærerens støtte til at holde ro og orden, men i 

sidste ende er det dig, som er lederen. Hvis

programmet, kan det føre til, at denne stemning spreder sig videre til eleverne. Dette hænger 

ofte sammen at kende sit program til bunds og den klassiske ”Øvelse gør mester”. 

at finde en naturlig balance mellem autoritet og venlighed.

Brug dine tidligere erfaringerBrug dine tidligere erfaringerBrug dine tidligere erfaringerBrug dine tidligere erfaringer. D

fra andre steder. Brug den erfaring aktivt, det handler generelt om at formidle et budskab og

du kendskab til aktuelle emner, der passer sammen med workshoppen, så inddrag endelig det

LærerLærerLærerLæreren som støtte i klassenen som støtte i klassenen som støtte i klassenen som støtte i klassen.... Læreren kan være pædagogisk støtte for d

workshoppen. Læreren er en nøgleperson 

med at gøre workshoppen og din indsats som underviser 

hvordan klassen fungerer sammen til daglig. 

planlægger workshoppen.  

Det er eleverne, der er ”på arbejde”Det er eleverne, der er ”på arbejde”Det er eleverne, der er ”på arbejde”Det er eleverne, der er ”på arbejde”

Det er deres svar og betragtninger, som kan være med til at gøre pointerne fra øvelserne 

forståelige for dem selv. Vær ikke bange for at bede specifikke elever om at besvare et 

spørgsmål, hvis det er en meget stille kl

det mere en forelæsning end en workshop. Vi vil gerne skabe oplevelse, klogskab og refleksion.

Hvis workshoppen ikke går som planlagtHvis workshoppen ikke går som planlagtHvis workshoppen ikke går som planlagtHvis workshoppen ikke går som planlagt

workshop ikke går som planlagt. Generelt handler

er en elev, der ved første øjekast virker ligeglad 

i klassen. Hvis du lægger mærke til elever, der ikke deltager eller forsøger 

workshoppen, så start altid med at prøve at inddrage dem. Læreren kan hjælpe dig med at få 

foretaget en vurdering af situationen, og hvad der er bedst for dig at gøre for at forsætte og få 

eleverne med. Lad ikke dine følelser løbe af med dig, 

blot autoritet ved dette. Det er vigtigt

forlade undervisningen eller afslutte

hvis du evt. vil vælge dette. Målet er at møde en klasse med et åbent sind og prøve at få en sjov 

og lærerig tid sammen.  
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Gode råd i rollen som facilitator 

som frivillig underviser til at afvikle en workshop, så har skolen eller læreren 

Interkultur for at give eleverne viden om interkulturel læring. 

Sekretariatet koordinerer jeres workshop med skolen. Giv gerne et 

overblik til læreren hvilke øvelser, lege og pointer, I kommer omkring (husk forinden at tjek, om 

r, så vi kan bede læreren om at printe). 

lanlæg grundigt, men vær ikke slave af din drejebog. lanlæg grundigt, men vær ikke slave af din drejebog. lanlæg grundigt, men vær ikke slave af din drejebog. lanlæg grundigt, men vær ikke slave af din drejebog. En grundig forberedelse

ændre programmet (f.eks. hvis du er presset på tid eller 

ndgå i spontane diskussioner med eleverne)

kræver, at du er i stand til at formidle din viden på en vedkommende måde 

overfor eleverne. Men samtidig må du som facilitator også være i stand til undervejs 

ioner med eleverne.  

Som facilitator skal du turde tage styringen i klassen

workshoppen begynder. Det er vigtigt at sikre sig lærerens støtte til at holde ro og orden, men i 

sidste ende er det dig, som er lederen. Hvis du virker forvirret eller nølende i forhold til 

programmet, kan det føre til, at denne stemning spreder sig videre til eleverne. Dette hænger 

ofte sammen at kende sit program til bunds og den klassiske ”Øvelse gør mester”. 

balance mellem autoritet og venlighed.   

Du har måske erfaring med at undervise, formidle eller facilitere 

. Brug den erfaring aktivt, det handler generelt om at formidle et budskab og

tuelle emner, der passer sammen med workshoppen, så inddrag endelig det

Læreren kan være pædagogisk støtte for dig før og under 

workshoppen. Læreren er en nøgleperson med relevant viden om klassen, som kan hjælpe 

n og din indsats som underviser bedre. Det kan være viden om f.eks., 

hvordan klassen fungerer sammen til daglig. Lærerens baggrundsviden kan du bruge

Det er eleverne, der er ”på arbejde”Det er eleverne, der er ”på arbejde”Det er eleverne, der er ”på arbejde”Det er eleverne, der er ”på arbejde”. Det gælder om at aktivere elevernes viden og erfaringer. 

svar og betragtninger, som kan være med til at gøre pointerne fra øvelserne 

forståelige for dem selv. Vær ikke bange for at bede specifikke elever om at besvare et 

spørgsmål, hvis det er en meget stille klasse. Kommer du selv med alle svar og pointer, så bliver 

det mere en forelæsning end en workshop. Vi vil gerne skabe oplevelse, klogskab og refleksion.

Hvis workshoppen ikke går som planlagtHvis workshoppen ikke går som planlagtHvis workshoppen ikke går som planlagtHvis workshoppen ikke går som planlagt.... Nogle gange vil du opleve, at afvik

r som planlagt. Generelt handler det om at give alt en chance! Ua

første øjekast virker ligeglad eller læreren ikke er god til at holde ro og orden 

Hvis du lægger mærke til elever, der ikke deltager eller forsøger at forstyrre 

workshoppen, så start altid med at prøve at inddrage dem. Læreren kan hjælpe dig med at få 

foretaget en vurdering af situationen, og hvad der er bedst for dig at gøre for at forsætte og få 

eleverne med. Lad ikke dine følelser løbe af med dig, hvis du føler dig provokeret, fordi du mister 

er vigtigt at bevare roen og handle rationelt. At bede elever om at 

ervisningen eller afslutte før tid er den sidste udvej. Diskuter altid dette med læreren,

Målet er at møde en klasse med et åbent sind og prøve at få en sjov 

skolen eller læreren 

e viden om interkulturel læring.  

Sekretariatet koordinerer jeres workshop med skolen. Giv gerne et 

overblik til læreren hvilke øvelser, lege og pointer, I kommer omkring (husk forinden at tjek, om 

En grundig forberedelse giver en stor 

programmet (f.eks. hvis du er presset på tid eller ønsker at 

). At lære fra sig til et 

in viden på en vedkommende måde 

undervejs at indgå i 

tage styringen i klassen fra det øjeblik 

workshoppen begynder. Det er vigtigt at sikre sig lærerens støtte til at holde ro og orden, men i 

du virker forvirret eller nølende i forhold til 

programmet, kan det føre til, at denne stemning spreder sig videre til eleverne. Dette hænger 

ofte sammen at kende sit program til bunds og den klassiske ”Øvelse gør mester”. Du må prøve 

, formidle eller facilitere 

. Brug den erfaring aktivt, det handler generelt om at formidle et budskab og har 

tuelle emner, der passer sammen med workshoppen, så inddrag endelig det.  

ig før og under 

med relevant viden om klassen, som kan hjælpe dig 

bedre. Det kan være viden om f.eks., 

Lærerens baggrundsviden kan du bruge, når du  

tivere elevernes viden og erfaringer. 

svar og betragtninger, som kan være med til at gøre pointerne fra øvelserne 

forståelige for dem selv. Vær ikke bange for at bede specifikke elever om at besvare et 

Kommer du selv med alle svar og pointer, så bliver 

det mere en forelæsning end en workshop. Vi vil gerne skabe oplevelse, klogskab og refleksion. 

afviklingen af en 

det om at give alt en chance! Uanset om det 

eller læreren ikke er god til at holde ro og orden 

at forstyrre 

workshoppen, så start altid med at prøve at inddrage dem. Læreren kan hjælpe dig med at få 

foretaget en vurdering af situationen, og hvad der er bedst for dig at gøre for at forsætte og få 

hvis du føler dig provokeret, fordi du mister 

At bede elever om at 

Diskuter altid dette med læreren, 

Målet er at møde en klasse med et åbent sind og prøve at få en sjov 



 

 

 

 

  

WorkshopsWorkshopsWorkshopsWorkshops    og legeog legeog legeog lege    
Vi har en lang række workshops og

program til en skole. Du vælger dét, som du synes er mest interessant med mindre skolen har 

ønsket fokus på et bestemt emne. 

 
Workshops og lege i håndbogen
 
Kultur 

- Hvad er kultur? 
- Min kulturelle sammenhæng
- Mødet på Congofloden 
- Bryde vaner 

 
Fordomme og stereotyper 

- Hvad jeg ved, og hvad jeg har hørt
- Togrejsen 

 
Kommunikation 

- Globetrotter 
- Eksperterne 
- Papirklip 
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Vi har en lang række workshops og lege, som du kan vælge imellem, når du sammensætter

Du vælger dét, som du synes er mest interessant med mindre skolen har 

ønsket fokus på et bestemt emne. Udvikler du nye øvelser, så del gerne med de øvrige frivillige. 

i håndbogen kan inddeles i en række kategorier: 

Min kulturelle sammenhæng 

Hvad jeg ved, og hvad jeg har hørt 

du sammensætter et 

Du vælger dét, som du synes er mest interessant med mindre skolen har 

Udvikler du nye øvelser, så del gerne med de øvrige frivillige.  



 

 

 

HHHHvad er kulturvad er kulturvad er kulturvad er kultur????    
 

FormålFormålFormålFormål    
Eleverne får en indgående forståelse af, 
synlig.    
    

    

TidTidTidTid::::    Ca. 1½ time 

 

 

Målgruppe:Målgruppe:Målgruppe:Målgruppe:    Udskolingen og Ungdomsuddannelse

    

    
ForberedelseForberedelseForberedelseForberedelse    
Kopier de to ”isbjerge” et tomt og et med spørgsmål til hver elev

    

    

MaterialerMaterialerMaterialerMaterialer    
Kopier af de to ”isbjerge” til uddeling
Tavle/flip-over/smartboard (noget du kan skrive/tegne på)
 

 

 

IntroduktionIntroduktionIntroduktionIntroduktion    
Præsenter formålet med lektionen

 

GennemførelseGennemførelseGennemførelseGennemførelse    
Øvelsen laves i fællesskab ved, at du skriver på tavlen samtidig med

deres input og ideer.  

 

1) Del de to kopier af "Isbjerget" ud til alle elever (en kopi pr. elev)

2) Tegn selv to isbjerge ved siden af hinanden på tavlen. Isb

form" og omkring ¾ skal være under vandoverfladen.

3) 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.

4) Hvis du får modstridende svar 

har nogle ens træk, men at kulturer leves og forandres af mennesker, det betyder, at der 

er forskelle 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.

5) Fortsæt med spørgsmålene over vandoverfladen og skriv svarene over vandoverfladen i 

det samme isbjerg. 

6) Vælg derefter en anden kultur, som alle eller

eleverne en anden kulturel baggrund. Du kan også have en udvekslingsstudent med til 

lektionen, og du kan bede ham/hende om at svare på de samme spørgsmål fra sit 
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Eleverne får en indgående forståelse af, hvad kultur er, samt at kun en lille del af kulturen er 

Ungdomsuddannelse 

Kopier de to ”isbjerge” et tomt og et med spørgsmål til hver elev – er i bilagene

”isbjerge” til uddeling 
over/smartboard (noget du kan skrive/tegne på) 

Præsenter formålet med lektionen. 

at du skriver på tavlen samtidig med, at eleverne kommer med 

erget" ud til alle elever (en kopi pr. elev)    

Tegn selv to isbjerge ved siden af hinanden på tavlen. Isbjerget skal have "trekantet 

form" og omkring ¾ skal være under vandoverfladen. 

tart 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. 

Hvis du får modstridende svar - skriv du begge svar og tager en diskussion af, at kultur 

har nogle ens træk, men at kulturer leves og forandres af mennesker, det betyder, at der 

er forskelle på, hvad der inden for en national kultur opfattes som ”det rigtige”. Det er der 

gt i. Derudover er der regionale forskelle og subkulturer af 

forskellige typer inden for hvert land/kultur. 

Fortsæt med spørgsmålene over vandoverfladen og skriv svarene over vandoverfladen i 

Vælg derefter en anden kultur, som alle eller nogle af eleverne kender. Måske har nogle af 

eleverne en anden kulturel baggrund. Du kan også have en udvekslingsstudent med til 

og du kan bede ham/hende om at svare på de samme spørgsmål fra sit 

hvad kultur er, samt at kun en lille del af kulturen er 

er i bilagene 

at eleverne kommer med 

erget skal have "trekantet 

tart 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 

begge svar og tager en diskussion af, at kultur 

har nogle ens træk, men at kulturer leves og forandres af mennesker, det betyder, at der 

er forskelle på, hvad der inden for en national kultur opfattes som ”det rigtige”. Det er der 

gt i. Derudover er der regionale forskelle og subkulturer af 

Fortsæt med spørgsmålene over vandoverfladen og skriv svarene over vandoverfladen i 

nogle af eleverne kender. Måske har nogle af 

eleverne en anden kulturel baggrund. Du kan også have en udvekslingsstudent med til 

og du kan bede ham/hende om at svare på de samme spørgsmål fra sit 



 

 

 

kulturelle perspektiv (f.eks. Italien, Brasilien

7) Gentag processen med spørgsmålene og skriv svarene i det andet isbjerg

8) Spørg ud om det, der kom frem over vandoverfladen på isbjerget, er forbundet med det 

der er under vandoverfladen.

 

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

9) Spørg igen eleverne om de kan se nogen 
10) Gentag diskussionen med det andet isbjerg som udgangspunkt.
11) Tag en diskussion af, at vi ofte kun ser, det der er over vandoverfladen, når vi ser 

på/møder en anden kultur. 
 

Afrunding og Afrunding og Afrunding og Afrunding og kkkkonklusiononklusiononklusiononklusion    
Eleverne skal gerne gennem diskussionen nå
den anden kultur (folk fra den anden kultur), at vi kan begynde at se under vandet og se lidt af, 
hvad der er med til at fastlægge, hvordan vi opfører os
skal være interesseret i at finde ud af, hvad der er under vandet.
 
Det er dette ”usynlige” i kultur, der kan fører til, at mennesker med forskellige baggrunde støder 
sammen – det vi kalder et kultursammenstød.
 
Det kan være relevant at spørge ind til
samme måde? Det gør de højst sandsynligt ikke, 
Det består af mange elementer og personer er også forskellige, ligesom grupper i en kultur er 
det. Nogle gange kan man have mere 
med grupper sit eget land.  
 
De er unge, måske har de som ungdomskultur mere tilfælles på nogle områder, med unge fra 
andre lande, end de har med ældre fra Danmark.
 
Pointen eleverne skal tage med er, at vi ikke
der nogle træk, der gør, at mennesker fra samme land/region 
 
Her kan hvis der er tid laves en øvelse fra MIT om, hvem man vil beskytte i en selvkørende bil: 
http://moralmachine.mit.edu/. Eleverne kan tage testen og deb
 
Afslutningsvis kan det afsløres, at der er forskelle
man vælger i testen (https://www.nature.com/articles/d41586
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kulturelle perspektiv (f.eks. Italien, Brasilien eller Thailand). 

Gentag processen med spørgsmålene og skriv svarene i det andet isbjerg

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

der er under vandoverfladen. 

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

Det der ligger over vandoverfladen er 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.

Spørg igen eleverne om de kan se nogen sammenhænge. 
Gentag diskussionen med det andet isbjerg som udgangspunkt. 

en diskussion af, at vi ofte kun ser, det der er over vandoverfladen, når vi ser 
på/møder en anden kultur.  

    
al gerne gennem diskussionen nå frem til, at det kun er, når vi kommer til at kende 

den anden kultur (folk fra den anden kultur), at vi kan begynde at se under vandet og se lidt af, 
er med til at fastlægge, hvordan vi opfører os. Det sker normalt ikke af sig selv, men du 
interesseret i at finde ud af, hvad der er under vandet. 

Det er dette ”usynlige” i kultur, der kan fører til, at mennesker med forskellige baggrunde støder 
det vi kalder et kultursammenstød. 

Det kan være relevant at spørge ind til, om alle i klassen har samme værdier og gør ting på 
et gør de højst sandsynligt ikke, og så kan der tales om, at kultur ikke er en ting. 

Det består af mange elementer og personer er også forskellige, ligesom grupper i en kultur er 
ave mere tilfælles med en gruppe fra et andet land, end man har 

De er unge, måske har de som ungdomskultur mere tilfælles på nogle områder, med unge fra 
andre lande, end de har med ældre fra Danmark. 

med er, at vi ikke kan lave et statisk billede af kultur, og alligevel er 
der nogle træk, der gør, at mennesker fra samme land/region minder om hinanden. 

Her kan hvis der er tid laves en øvelse fra MIT om, hvem man vil beskytte i en selvkørende bil: 
. Eleverne kan tage testen og debatterer, hvordan de vil reagere

Afslutningsvis kan det afsløres, at der er forskelle, alt efter hvor man er fra i verden, hvordan 
https://www.nature.com/articles/d41586-018-07135-0

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

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

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

Det der ligger over vandoverfladen er udtryk for den synlige del af kulturen, såsom 

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. 

en diskussion af, at vi ofte kun ser, det der er over vandoverfladen, når vi ser 

, når vi kommer til at kende 
den anden kultur (folk fra den anden kultur), at vi kan begynde at se under vandet og se lidt af, 

. Det sker normalt ikke af sig selv, men du 

Det er dette ”usynlige” i kultur, der kan fører til, at mennesker med forskellige baggrunde støder 

ssen har samme værdier og gør ting på 
så kan der tales om, at kultur ikke er en ting. 

Det består af mange elementer og personer er også forskellige, ligesom grupper i en kultur er 
and, end man har 

De er unge, måske har de som ungdomskultur mere tilfælles på nogle områder, med unge fra 

lave et statisk billede af kultur, og alligevel er 
minder om hinanden.  

Her kan hvis der er tid laves en øvelse fra MIT om, hvem man vil beskytte i en selvkørende bil: 
atterer, hvordan de vil reagere. 

alt efter hvor man er fra i verden, hvordan 
0) 



 

 

 

Min kulturelle sammenhængMin kulturelle sammenhængMin kulturelle sammenhængMin kulturelle sammenhæng
    

Tid: Tid: Tid: Tid: En hel dag eller 2 workshops med tid imellem 
OBS OBS OBS OBS denne workshop er struktureret til en hel da
    

    

FormålFormålFormålFormål    
Eleverne får en forståelse af, hvordan deres egen og andres adfærd er styret/påvirket af de 
kulturelle normer, der gælder for de situationer, de indgår i.
 

 

Målgruppe:Målgruppe:Målgruppe:Målgruppe:    Udskolingen og Ungdomsuddannelse
    

    
ForberedelseForberedelseForberedelseForberedelse    
Find ideer til hvor eleverne kan få blik for kulturelle normer i lokalområdet
Kopi af gruppeopgaven 
    

    

MaterialerMaterialerMaterialerMaterialer    
Tavle/flip-over/smartboard (noget du kan skrive/tegne på)
Kopier af gruppeopgaven 
 

 

Introduktion 
Begynd med at præsentere formålet med workshoppen. 

Herefter introducerer du nogle af de begreber, der skal arbejdes med i løbet af dagen:

- “sammenhæng”/”kontekst”, hvad forstår de ved begrebet?
Kontekst/sammenhæng: Kontekst/sammenhæng: Kontekst/sammenhæng: Kontekst/sammenhæng: De omstændigheder, hvorunder noget finder sted. Forhold som et 
bestemt fænomen er forbundet med.
 

- ”kulturel sammenhæng”/”kulturel kontekst”, hvad forstår de ved begrebet?
Kulturel kontekst/ kulturel sammenhæng: Kulturel kontekst/ kulturel sammenhæng: Kulturel kontekst/ kulturel sammenhæng: Kulturel kontekst/ kulturel sammenhæng: 
inden for en kultur og som bliver en del af den forventede adfærd 
den kultur/gruppe.  

GennemførelseGennemførelseGennemførelseGennemførelse    

1) Du begynder med at bed
uskrevne regler for, hvordan man skal opføre sig.

Har de svært ved det, så kan du komme med et 
stiger på. Er der nogen regler for, hvor hun sætter sig?

 
Almindeligt i Danmark: Hvis der er et ledigt dobbeltsæde, forventes det, at 
vedkommende sætter sig på det og ikke ved siden af nogen, der allerede sidder i 
bussen.  
Den kulturelle sammenhæng i denne situation er de uskre
vi et stort personligt rum og med denne opførsel respekteres det personlige rum. 

 
Kan eleverne finde på andre eksempler?
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Min kulturelle sammenhængMin kulturelle sammenhængMin kulturelle sammenhængMin kulturelle sammenhæng    

En hel dag eller 2 workshops med tid imellem  
denne workshop er struktureret til en hel dag, hvis en skole ønsker en temadag.

Eleverne får en forståelse af, hvordan deres egen og andres adfærd er styret/påvirket af de 
kulturelle normer, der gælder for de situationer, de indgår i. 

Ungdomsuddannelse 

ideer til hvor eleverne kan få blik for kulturelle normer i lokalområdet 

over/smartboard (noget du kan skrive/tegne på) 

Begynd med at præsentere formålet med workshoppen.  

Herefter introducerer du nogle af de begreber, der skal arbejdes med i løbet af dagen:

“sammenhæng”/”kontekst”, hvad forstår de ved begrebet? Definition af Definition af Definition af Definition af 
De omstændigheder, hvorunder noget finder sted. Forhold som et 

er forbundet med. 

”kulturel sammenhæng”/”kulturel kontekst”, hvad forstår de ved begrebet?
Kulturel kontekst/ kulturel sammenhæng: Kulturel kontekst/ kulturel sammenhæng: Kulturel kontekst/ kulturel sammenhæng: Kulturel kontekst/ kulturel sammenhæng: De uskrevne regler og normer, der udvikles 
inden for en kultur og som bliver en del af den forventede adfærd hos personer, der tilhører 

ede eleverne komme med eksempler på situationer, hvor der er 
uskrevne regler for, hvordan man skal opføre sig. 

Har de svært ved det, så kan du komme med et eksempeleksempeleksempeleksempel:    Du sidder
stiger på. Er der nogen regler for, hvor hun sætter sig? 

Hvis der er et ledigt dobbeltsæde, forventes det, at 
vedkommende sætter sig på det og ikke ved siden af nogen, der allerede sidder i 

kulturelle sammenhæng i denne situation er de uskrevne kulturelle normer. I DK
vi et stort personligt rum og med denne opførsel respekteres det personlige rum. 

Kan eleverne finde på andre eksempler? 

skole ønsker en temadag. 

Eleverne får en forståelse af, hvordan deres egen og andres adfærd er styret/påvirket af de 

Herefter introducerer du nogle af de begreber, der skal arbejdes med i løbet af dagen: 

Definition af Definition af Definition af Definition af 
De omstændigheder, hvorunder noget finder sted. Forhold som et 

”kulturel sammenhæng”/”kulturel kontekst”, hvad forstår de ved begrebet? Definition afDefinition afDefinition afDefinition af    
De uskrevne regler og normer, der udvikles 

hos personer, der tilhører 

eleverne komme med eksempler på situationer, hvor der er 

Du sidder i bussen og en pige 

Hvis der er et ledigt dobbeltsæde, forventes det, at 
vedkommende sætter sig på det og ikke ved siden af nogen, der allerede sidder i 

vne kulturelle normer. I DK har 
vi et stort personligt rum og med denne opførsel respekteres det personlige rum.  



 

 

 

 
2) Fremfør påstanden ”Teenagere 

de er hjemme med deres forældre, end når de er sammen med vennerne.” 
 

Bed eleverne komme med eksempler på, hvad de ikke gør eller siger, når deres 
forældre er der?  
Hvorfor ville det være pinligt, ubehageligt eller upa
forældrene? 

  Spørg eleverne om eksemplerne er noget de fleste er enige om, at man ikke gør? 
  Spørg om det er skrevet ned noget sted, eller om det bare er noget man ved?
 

3) Forklar, at hvis du "bare ved noget" er på en bestemt måde, eller at du bør/ikke bør 
gøre visse ting, så det er en uskreven regel = en kulturel norm. 
De kulturelle normer er ubevidst styrende for personer, der bor i en bestemt kultur. Det 
er de kulturelle normer, der giver viden om, hvad der er acceptabelt/uacceptabelt, 
høfligt/uhøfligt, rigtigt/forkert i en given situation. 

4) Forklar, at de kulturelle normer kan omfatte et helt land eller de fleste i et land. De kan 
også være mere specifik for én gruppe, l
normer, når de er sammen med familien, og når de er sammen med venner. Bed eleverne 
om at komme med eksempler: skole/klasse, fodboldhold, boligområder .......
vi typisk sub-kulturer.  

 
Derfor kan man føle en usikkerhed og have svært ved lige at passe ind, når man kommer 
ind i en ny skole, flytter til en anden by, mv. 

    
Forskellene mellem grupperne i et land er som regel mindre, og man kan ret hurtigt finde 
ud af de uskrevne regler.

  
Hvis man flytter til et andet land, er forskellene ofte større og
finde ud af de kulturelle normer.

    
5) Præsenter eleverne for hjemme/gruppeopgaven.

 

GGGGruppeopgaveruppeopgaveruppeopgaveruppeopgave    

Eleverne skal i små grupper lave en plakat eller en kort film, der viser eksempler på 
kulturelle normer (uskrevne regler).

Det kan være på skolen, i byen, i deres kvarter, sportsklub el. lign. 

På plakaten/filmen skal det også fremgå om og hvordan de uskrevne regler kan være svære at 
få øje på og forstå for personer, der kommer udefra. Elev
misforståelser, der kan opstå, hvis man ikke kender de uskrevne regler.

Hvis du har en hel dag, sættes eleverne nu i gang med gruppeopgaven og har ca. 3 timer til at 
lave den, hvorefter de skal præsentere den for resten 
 

Præsentation af produkt og afrundingPræsentation af produkt og afrundingPræsentation af produkt og afrundingPræsentation af produkt og afrunding
Hver gruppe præsenterer deres produkt og konklusioner.

Læg op til diskussion efter hver præsentation. Kan de øvrige elever genkende sig selv i 
beskrivelsen af den kulturelle norm? Hvordan kan de uskrevne regler opfattes af andre, der 
kommer udefra og ikke kender dem. 
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Fremfør påstanden ”Teenagere – eleverne selv – opfører sig og taler anderledes, når 
de er hjemme med deres forældre, end når de er sammen med vennerne.” 

Bed eleverne komme med eksempler på, hvad de ikke gør eller siger, når deres 

Hvorfor ville det være pinligt, ubehageligt eller upassende at gøre eller sige til 

Spørg eleverne om eksemplerne er noget de fleste er enige om, at man ikke gør? 
Spørg om det er skrevet ned noget sted, eller om det bare er noget man ved?

Forklar, at hvis du "bare ved noget" er på en bestemt måde, eller at du bør/ikke bør 
gøre visse ting, så det er en uskreven regel = en kulturel norm.  
De kulturelle normer er ubevidst styrende for personer, der bor i en bestemt kultur. Det 

normer, der giver viden om, hvad der er acceptabelt/uacceptabelt, 
høfligt/uhøfligt, rigtigt/forkert i en given situation.  

Forklar, at de kulturelle normer kan omfatte et helt land eller de fleste i et land. De kan 
også være mere specifik for én gruppe, ligesom teenagere har forskellige kulturelle 
normer, når de er sammen med familien, og når de er sammen med venner. Bed eleverne 
om at komme med eksempler: skole/klasse, fodboldhold, boligområder .......

føle en usikkerhed og have svært ved lige at passe ind, når man kommer 
ind i en ny skole, flytter til en anden by, mv.  

Forskellene mellem grupperne i et land er som regel mindre, og man kan ret hurtigt finde 
ud af de uskrevne regler. 

til et andet land, er forskellene ofte større og    det    tager længere tid at 
finde ud af de kulturelle normer.        

Præsenter eleverne for hjemme/gruppeopgaven. 

Eleverne skal i små grupper lave en plakat eller en kort film, der viser eksempler på 
kulturelle normer (uskrevne regler). 

Det kan være på skolen, i byen, i deres kvarter, sportsklub el. lign.  

På plakaten/filmen skal det også fremgå om og hvordan de uskrevne regler kan være svære at 
få øje på og forstå for personer, der kommer udefra. Eleverne må også gerne beskrive, hvilke 
misforståelser, der kan opstå, hvis man ikke kender de uskrevne regler. 

Hvis du har en hel dag, sættes eleverne nu i gang med gruppeopgaven og har ca. 3 timer til at 
lave den, hvorefter de skal præsentere den for resten af klassen.  

Præsentation af produkt og afrundingPræsentation af produkt og afrundingPræsentation af produkt og afrundingPræsentation af produkt og afrunding    
Hver gruppe præsenterer deres produkt og konklusioner. 

Læg op til diskussion efter hver præsentation. Kan de øvrige elever genkende sig selv i 
beskrivelsen af den kulturelle norm? Hvordan kan de uskrevne regler opfattes af andre, der 
kommer udefra og ikke kender dem.  

ører sig og taler anderledes, når 
de er hjemme med deres forældre, end når de er sammen med vennerne.”  

Bed eleverne komme med eksempler på, hvad de ikke gør eller siger, når deres    

ssende at gøre eller sige til 

Spørg eleverne om eksemplerne er noget de fleste er enige om, at man ikke gør?  
Spørg om det er skrevet ned noget sted, eller om det bare er noget man ved? 

Forklar, at hvis du "bare ved noget" er på en bestemt måde, eller at du bør/ikke bør 

De kulturelle normer er ubevidst styrende for personer, der bor i en bestemt kultur. Det 
normer, der giver viden om, hvad der er acceptabelt/uacceptabelt, 

Forklar, at de kulturelle normer kan omfatte et helt land eller de fleste i et land. De kan 
igesom teenagere har forskellige kulturelle 

normer, når de er sammen med familien, og når de er sammen med venner. Bed eleverne 
om at komme med eksempler: skole/klasse, fodboldhold, boligområder ....... Dette kalder 

føle en usikkerhed og have svært ved lige at passe ind, når man kommer 

Forskellene mellem grupperne i et land er som regel mindre, og man kan ret hurtigt finde 

tager længere tid at 

Eleverne skal i små grupper lave en plakat eller en kort film, der viser eksempler på 

På plakaten/filmen skal det også fremgå om og hvordan de uskrevne regler kan være svære at 
erne må også gerne beskrive, hvilke 

Hvis du har en hel dag, sættes eleverne nu i gang med gruppeopgaven og har ca. 3 timer til at 

Læg op til diskussion efter hver præsentation. Kan de øvrige elever genkende sig selv i 
beskrivelsen af den kulturelle norm? Hvordan kan de uskrevne regler opfattes af andre, der 



 

 

 

I eksemplet med bussen, så kan danskerne blive opfattet som: 

o Afstandstagende – de vil ikke have kontakt

o Uvenlige – de ignorerer hinanden og ser sure ud

o Hensynsfulde – der er meget forkølelse i omløb

 
Det afhænger af, hvilken referenceramme betra
 

KonklusionKonklusionKonklusionKonklusion    
Eleverne skal gerne gennem deres præsentationer og diskussionerne komme frem til, at vi har 
forskellige udgangspunkter, når vi bedømmer andres handlinger. Det e
dette, inden vi griber til forhastede konklus
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så kan danskerne blive opfattet som:  

de vil ikke have kontakt 

de ignorerer hinanden og ser sure ud 

der er meget forkølelse i omløb, og man vil ikke smitte hinanden

Det afhænger af, hvilken referenceramme betragteren har.  

Eleverne skal gerne gennem deres præsentationer og diskussionerne komme frem til, at vi har 
forskellige udgangspunkter, når vi bedømmer andres handlinger. Det er vigtigt at have øje for 

inden vi griber til forhastede konklusioner om andre mennesker.  

og man vil ikke smitte hinanden 

Eleverne skal gerne gennem deres præsentationer og diskussionerne komme frem til, at vi har 
r vigtigt at have øje for 

 



 

 

 

Mødet på CongoflodenMødet på CongoflodenMødet på CongoflodenMødet på Congofloden    

    
TidTidTidTid::::    Ca. 45 minutter  

    

    

FormålFormålFormålFormål    
• Eleverne lærer, at der er forskellige fortolkninger og synsvinkler på begivenheder, der finder 

sted. Disse afhænger af forskellige parametre, såsom hvordan folk er påvirket

og erfaringer. Konteksten mht. til tid og sted spiller også ind. 

• Eleverne får en forståelse for, at der er en fordel ved at kende til flere fortolkninger af 

samme begivenheder eller problemstillinger.  

 

 

Målgruppe:Målgruppe:Målgruppe:Målgruppe:    Udskolingen og Ungdomsuddannelse
    

    
ForberedelseForberedelseForberedelseForberedelse    
    
Print historierne ”Der var ingen bror” og ”Der var ingen velkomst” 
    

    

MaterialerMaterialerMaterialerMaterialer    
Medbring historierne ”Der var ingen bror” og ”Der var ingen velkomst”
 

 

IntroduktionIntroduktionIntroduktionIntroduktion    
Eleverne introduceres til, at de skal læse en historie og hæfte sig ved, hvad historien handler om 

og hvad personerne i historien oplever. 

GennemførelseGennemførelseGennemførelseGennemførelse    
1) Del klassen i to lige store grupper og giv den ene halvdel af gruppen udskriften af: "Der var 

ingen bror" og den anden halvdel 

NB: Eleverne må ikke vide, at de har fået forskellige beretninger. Sørg derfor for, at grupperne 

sidder lidt fra hinanden, eller ikke har mulighed for at vise hinanden de forskellige beretninger. 

Bed eleverne om at understrege ord eller sætninger, der viser fortællerens perspektiv. 

2) Spørg gruppen med udskriftet: "Der var ingen bror" om, hvad skete på floden Congo? Hvilke 

ord eller sætninger fortæller os noget om fortællerens synspunkt? 

3) Spørg herefter nogen af eleverne, der har læst: "Der var ingen velkomst" om de samme 

spørgsmål.  

Hvis eleverne er uenige eller begynder at diskutere med hinanden, giv dem mulighed for at gøre 

dette i et par minutter, før du lader dem gætte (Nogle elever regner det måske ud før andre

det er tale om to forskellige historier), hvorfor deres forståelse af, hvad der skete på floden er 

forskellig.  

4) Herefter skal eleverne have mulighed for at læse den anden historie. 
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Eleverne lærer, at der er forskellige fortolkninger og synsvinkler på begivenheder, der finder 

er af forskellige parametre, såsom hvordan folk er påvirket

og erfaringer. Konteksten mht. til tid og sted spiller også ind.  

Eleverne får en forståelse for, at der er en fordel ved at kende til flere fortolkninger af 

samme begivenheder eller problemstillinger.   

Ungdomsuddannelse 

Print historierne ”Der var ingen bror” og ”Der var ingen velkomst” – de er i bilagene. 

Medbring historierne ”Der var ingen bror” og ”Der var ingen velkomst”    

skal læse en historie og hæfte sig ved, hvad historien handler om 

og hvad personerne i historien oplever.  

Del klassen i to lige store grupper og giv den ene halvdel af gruppen udskriften af: "Der var 

halvdel udskriften af: "Der var ingen velkomst".  

NB: Eleverne må ikke vide, at de har fået forskellige beretninger. Sørg derfor for, at grupperne 

sidder lidt fra hinanden, eller ikke har mulighed for at vise hinanden de forskellige beretninger. 

erstrege ord eller sætninger, der viser fortællerens perspektiv. 

pørg gruppen med udskriftet: "Der var ingen bror" om, hvad skete på floden Congo? Hvilke 

ord eller sætninger fortæller os noget om fortællerens synspunkt?  

verne, der har læst: "Der var ingen velkomst" om de samme 

Hvis eleverne er uenige eller begynder at diskutere med hinanden, giv dem mulighed for at gøre 

dette i et par minutter, før du lader dem gætte (Nogle elever regner det måske ud før andre

det er tale om to forskellige historier), hvorfor deres forståelse af, hvad der skete på floden er 

Herefter skal eleverne have mulighed for at læse den anden historie.  

Eleverne lærer, at der er forskellige fortolkninger og synsvinkler på begivenheder, der finder 

er af forskellige parametre, såsom hvordan folk er påvirket af deres kultur 

Eleverne får en forståelse for, at der er en fordel ved at kende til flere fortolkninger af de 

de er i bilagene.  

skal læse en historie og hæfte sig ved, hvad historien handler om 

Del klassen i to lige store grupper og giv den ene halvdel af gruppen udskriften af: "Der var 

NB: Eleverne må ikke vide, at de har fået forskellige beretninger. Sørg derfor for, at grupperne 

sidder lidt fra hinanden, eller ikke har mulighed for at vise hinanden de forskellige beretninger. 

erstrege ord eller sætninger, der viser fortællerens perspektiv.  

pørg gruppen med udskriftet: "Der var ingen bror" om, hvad skete på floden Congo? Hvilke 

verne, der har læst: "Der var ingen velkomst" om de samme 

Hvis eleverne er uenige eller begynder at diskutere med hinanden, giv dem mulighed for at gøre 

dette i et par minutter, før du lader dem gætte (Nogle elever regner det måske ud før andre, at 

det er tale om to forskellige historier), hvorfor deres forståelse af, hvad der skete på floden er 



 

 

 

5) Efter at eleverne har læst historierne, stil følgende spørgsmå

• Hvorfor har vi to forskellige beretninger, når det drejer sig om den samme begivenhed? 

• Hvilke faktorer er med til at påvirke, hvorfor fortællerne handler, som de gør? 

(Spørgsmålet kan bruges til at vise, at kulturer indeholder forskellige værdier o

antagelser, man som menneske 

• Hvilken betydning har disse to beretninger i forhold til at forstå begreber som historie og 

kultur?  

• Hvad kan beretningerne lære

• Er den ene beretning mere 

• Hvis vi gerne vil lære om kultur, hvorfor er begge beretninger så vigtige at have med? 

Afrunding og kAfrunding og kAfrunding og kAfrunding og konklusiononklusiononklusiononklusion    

Det kan være et lille break at indlede konklusionen med at vise videoen her og bede eleverne 

gøre, som der bliver sagt – nemlig at fokusere på antallet af kast, som

https://videnskab.dk/krop-sundhed/test

Efter videoen spørger du, hvor mange 

Spil den gerne igen og hør, om nogen nu så noget. Nu har nogen måske noteret aben 

hvorfor mon ingen så den i første omgang…

Det handler om, hvad vi fokuserer på 

deres hverdag, hvor de oplever forskellige fokus og syn på ting. 

give eleverne 5 minutter til at komme på et eksempel fra deres hverdag

oplevede, at der var forskellige synsvinkl

eleverne til at forklare, hvordan en persons synsvinkel påvirker, hvordan man forstår en 

begivenhed. Der kan stilles spørgsmål som:

• Hvad er med til at påvirke et menneskes synsvinkel

• Hvilke faktorer er med til at påvirke jeres synsvinkel?

• Kan I nævne nogle faktorer, der er med til at påvirke vores synsvinkler? 

• Kan du tænke på et eksempel, hvor dine venner/familie og dig har forskellige 

perspektiver eller endda sammenstød 

 

Efter at spørgsmålene er blevet diskuteret i plenum, 

bevidste om, at der altid er flere perspektiver på begivenheder og problemstillinger

nemt man helt overser noget som

Når diskussionen er ved at være rundet af, spørg eleverne om, hvilken betydning det har at 

udvikle en bevidsthed om, at der er flere forskellige synsvinkler:

• I forhold til din hverdag, hvilken betydning har det så at have denne evne og være 

bevidst om denne?  

• Hvad er de negative såvel som positive effekter?  

Eleverne skal gerne have fået forståelse for 

alle tolker begivenheder på samme måde. Øvelsen kan være med til at gøre dem 

opmærksomme på ikke at tillægge folk fra andre kulturer egne handle
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Efter at eleverne har læst historierne, stil følgende spørgsmål:  

Hvorfor har vi to forskellige beretninger, når det drejer sig om den samme begivenhed? 

Hvilke faktorer er med til at påvirke, hvorfor fortællerne handler, som de gør? 

(Spørgsmålet kan bruges til at vise, at kulturer indeholder forskellige værdier o

ntagelser, man som menneske handler ud fra enten bevidst eller ubevidst). 

Hvilken betydning har disse to beretninger i forhold til at forstå begreber som historie og 

Hvad kan beretningerne lære os om at forstå kultur?  

r den ene beretning mere rigtig end den anden? Hvorfor?/ Hvorfor ikke? 

Hvis vi gerne vil lære om kultur, hvorfor er begge beretninger så vigtige at have med? 

Det kan være et lille break at indlede konklusionen med at vise videoen her og bede eleverne 

nemlig at fokusere på antallet af kast, som spillerne laver: 

sundhed/test-din-opmaerksomhed 

mange kast der var, og om nogen så andet undervejs i videoen. 

om nogen nu så noget. Nu har nogen måske noteret aben 

hvorfor mon ingen så den i første omgang… 

Det handler om, hvad vi fokuserer på – her kan spørges til om de kan komme på 

or de oplever forskellige fokus og syn på ting.  (Det kan være en god idé

give eleverne 5 minutter til at komme på et eksempel fra deres hverdag - eller skoleliv, hvor de 

oplevede, at der var forskellige synsvinkler på en begivenhed). Derudover skal instruktøren få 

eleverne til at forklare, hvordan en persons synsvinkel påvirker, hvordan man forstår en 

begivenhed. Der kan stilles spørgsmål som: 

påvirke et menneskes synsvinkel i forståelsen af en 

Hvilke faktorer er med til at påvirke jeres synsvinkel? 

Kan I nævne nogle faktorer, der er med til at påvirke vores synsvinkler? 

Kan du tænke på et eksempel, hvor dine venner/familie og dig har forskellige 

perspektiver eller endda sammenstød over ting, der er sket i denne måned?

Efter at spørgsmålene er blevet diskuteret i plenum, så mind eleverne om, at de skal være 

bevidste om, at der altid er flere perspektiver på begivenheder og problemstillinger

noget som f.eks. aben.  

Når diskussionen er ved at være rundet af, spørg eleverne om, hvilken betydning det har at 

udvikle en bevidsthed om, at der er flere forskellige synsvinkler: 

I forhold til din hverdag, hvilken betydning har det så at have denne evne og være 

Hvad er de negative såvel som positive effekter?   

Eleverne skal gerne have fået forståelse for forskellige synsvinkler og en forståelse for

alle tolker begivenheder på samme måde. Øvelsen kan være med til at gøre dem 

på ikke at tillægge folk fra andre kulturer egne handle- og tænkemåder. 

Hvorfor har vi to forskellige beretninger, når det drejer sig om den samme begivenhed?  

Hvilke faktorer er med til at påvirke, hvorfor fortællerne handler, som de gør? 

(Spørgsmålet kan bruges til at vise, at kulturer indeholder forskellige værdier og 

handler ud fra enten bevidst eller ubevidst).  

Hvilken betydning har disse to beretninger i forhold til at forstå begreber som historie og 

Hvorfor ikke?  

Hvis vi gerne vil lære om kultur, hvorfor er begge beretninger så vigtige at have med?  

Det kan være et lille break at indlede konklusionen med at vise videoen her og bede eleverne 

spillerne laver: 

så andet undervejs i videoen. 

om nogen nu så noget. Nu har nogen måske noteret aben – spørg til, 

komme på eksempler fra 

(Det kan være en god idé at 

eller skoleliv, hvor de 

er på en begivenhed). Derudover skal instruktøren få 

eleverne til at forklare, hvordan en persons synsvinkel påvirker, hvordan man forstår en 

i forståelsen af en begivenhed?  

Kan I nævne nogle faktorer, der er med til at påvirke vores synsvinkler?  

Kan du tænke på et eksempel, hvor dine venner/familie og dig har forskellige 

over ting, der er sket i denne måned? 

mind eleverne om, at de skal være 

bevidste om, at der altid er flere perspektiver på begivenheder og problemstillinger – og hvor 

Når diskussionen er ved at være rundet af, spørg eleverne om, hvilken betydning det har at 

I forhold til din hverdag, hvilken betydning har det så at have denne evne og være 

forskellige synsvinkler og en forståelse for, at ikke 

alle tolker begivenheder på samme måde. Øvelsen kan være med til at gøre dem 

og tænkemåder.  



 

 

 

Bryde vanerBryde vanerBryde vanerBryde vaner    

    
TidTidTidTid::::    Ca. 30 minutter  

Disse aktiviteter kan ikke stå alene, det 

lektionen ”Hvad er kultur” eller ”Min kulturelle sammenhæng”

at det er svært at ændre på indgroede måder at handle.

    

    

FormålFormålFormålFormål    
Eleverne får blik for, at det er rigtig svært at ændre på den måde, vi plejer at handle på. Derfor 
kan det også være rigtig svært at skulle indgå i andre kulturer, da vi skal tilpasse helt 
automatiserede handlemåder.  
 

 

Målgruppe:Målgruppe:Målgruppe:Målgruppe:    Udskolingen og Ungdomsuddannelse
    

    
ForberedelseForberedelseForberedelseForberedelse    
    
Regneøvelse: Regneøvelse: Regneøvelse: Regneøvelse: Print regnestykkerne og hav reglerne med på en flip
i bilag 
    

    

MaterialerMaterialerMaterialerMaterialer    
    
Regneøvelse: Regneøvelse: Regneøvelse: Regneøvelse: Regnestykker på print
 

 

IntroduktionIntroduktionIntroduktionIntroduktion    
Fortæl eleverne, at de skal lave et par fors
 
Ugedage: Ugedage: Ugedage: Ugedage:     
 
1) Bed deltagerne sige ugedagene i kor

Saml op ved at sige fint – og det tog ca. 5 sek.
2) Bed deltagerne sige ugedagene i alfabetisk orden

Saml op ved at sige, at det tog noget længere tid (ofte flere minutter)
3)  Spørg ind til om det var svært? Om det er en måde, de normalt tænkerover ugedagene?

 
Opsamling:Opsamling:Opsamling:Opsamling:    
- Hvorfor tror I, at vi har lavet denne lille øvelse?
→   Vi laver denne øvelse for, at I kan få en lille smagsprøve på det man kan opleve, når man 
kommer til et andet land. 
→   Alt det man er vant til er det rigtige at gøre, skal til at gøres i en ny struktur. Det er en hård 
proces at skulle vænne sig til nye måder at gøre tingene på 
ugedagene, hvilket jo blot er en lille ting.
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Disse aktiviteter kan ikke stå alene, det anbefales derfor at kombinere den med 

eller ”Min kulturelle sammenhæng”, for at kunne relatere til, 

at det er svært at ændre på indgroede måder at handle. 

at det er rigtig svært at ændre på den måde, vi plejer at handle på. Derfor 
kan det også være rigtig svært at skulle indgå i andre kulturer, da vi skal tilpasse helt 

Ungdomsuddannelse 

Print regnestykkerne og hav reglerne med på en flip-over eller en planche 

Regnestykker på print 

at de skal lave et par forskellige øvelser for at udfordre dem selv.

Bed deltagerne sige ugedagene i kor 
og det tog ca. 5 sek. 

Bed deltagerne sige ugedagene i alfabetisk orden 
Saml op ved at sige, at det tog noget længere tid (ofte flere minutter) 
Spørg ind til om det var svært? Om det er en måde, de normalt tænkerover ugedagene?

Hvorfor tror I, at vi har lavet denne lille øvelse? 
Vi laver denne øvelse for, at I kan få en lille smagsprøve på det man kan opleve, når man 

Alt det man er vant til er det rigtige at gøre, skal til at gøres i en ny struktur. Det er en hård 
proces at skulle vænne sig til nye måder at gøre tingene på – så som nye måder at ordne 
ugedagene, hvilket jo blot er en lille ting. 

at kombinere den med 

at kunne relatere til, 

at det er rigtig svært at ændre på den måde, vi plejer at handle på. Derfor 
kan det også være rigtig svært at skulle indgå i andre kulturer, da vi skal tilpasse helt 

over eller en planche – findes 

dem selv. 

Spørg ind til om det var svært? Om det er en måde, de normalt tænkerover ugedagene? 

Vi laver denne øvelse for, at I kan få en lille smagsprøve på det man kan opleve, når man 

Alt det man er vant til er det rigtige at gøre, skal til at gøres i en ny struktur. Det er en hård 
så som nye måder at ordne 



 

 

 

ReReReRegneøvelsegneøvelsegneøvelsegneøvelse    

1) Udlever arket med regneopgaverne vendt opad. Bed eleverne lade være med at vende 
papiret og vente med at løse opgaverne.

2) De skal nu i gang med opgaverne, men der er lige en lille ændring af hvordan regnestykkerne 
skal regnes. Hvis de vender deres papir, kan de se at regnereglerne, som de kender dem, er 
lavet om.  

3) De får 30 sekunder til at huske regnereglerne. Derefter må de 
4) Nu kan de gå i gang med at lave opgaverne.
5) Når de fleste er færdige spørger du:

• Hvordan var det? 
• Var det svært med de ændrede regler?

    
OpsamlingOpsamlingOpsamlingOpsamling    
- Hvorfor tror I, at vi har lavet denne lille øvelse?
→   Vi laver denne øvelse for, at I kan få en lille smagsprøve på det man kan opleve, når man 
kommer til et andet land. 
→   Alt det man er vant til er det rigtige at gøre
proces at skulle vænne sig til nye 
ugedagene, hvilket jo blot er en lille ting.
 
Løsningerne på regnestykkerne med de nye reg
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Udlever arket med regneopgaverne vendt opad. Bed eleverne lade være med at vende 
papiret og vente med at løse opgaverne.    
De skal nu i gang med opgaverne, men der er lige en lille ændring af hvordan regnestykkerne 
skal regnes. Hvis de vender deres papir, kan de se at regnereglerne, som de kender dem, er 

De får 30 sekunder til at huske regnereglerne. Derefter må de ikke kigge på dem igen.
Nu kan de gå i gang med at lave opgaverne. 
Når de fleste er færdige spørger du: 

Var det svært med de ændrede regler? 

Hvorfor tror I, at vi har lavet denne lille øvelse? 
laver denne øvelse for, at I kan få en lille smagsprøve på det man kan opleve, når man 

vant til er det rigtige at gøre skal til at gøres i en ny struktur. Det er en hård 
proces at skulle vænne sig til nye måder at gøre tingene på – såsom nye måder at ordne 
ugedagene, hvilket jo blot er en lille ting. 

Løsningerne på regnestykkerne med de nye regneregler er i bilag. 

Udlever arket med regneopgaverne vendt opad. Bed eleverne lade være med at vende 

De skal nu i gang med opgaverne, men der er lige en lille ændring af hvordan regnestykkerne 
skal regnes. Hvis de vender deres papir, kan de se at regnereglerne, som de kender dem, er 

ikke kigge på dem igen. 

laver denne øvelse for, at I kan få en lille smagsprøve på det man kan opleve, når man 

skal til at gøres i en ny struktur. Det er en hård 
som nye måder at ordne 



 

 

 

Hvad jeg ved, og hvad jeg har hørtHvad jeg ved, og hvad jeg har hørtHvad jeg ved, og hvad jeg har hørtHvad jeg ved, og hvad jeg har hørt
    

TidTidTidTid::::    Ca. 1½ time.  
Lektionen kan laves selvstændigt, men det anbefales at kombinere den med lektionen 

”Hvad er kultur”, der giver en forståelse af begrebet ”kultur”. 

    

    

FormålFormålFormålFormål    
Elevener får blik for brugen af stereotyper og de uhensigtsmæssigheder, der er forbundet med 
stereotyper. De lærer at forstå, hvor ofte vi bruger stereotyper, når vi tænker på eller snakker 
om mennesker og grupper, som vi ikke identificerer os med.
 

 

Målgruppe:Målgruppe:Målgruppe:Målgruppe:    Udskolingen og Ungdomsuddannelse

    
ForberedelseForberedelseForberedelseForberedelse    
Forbered Flip-over-plancher (en pr. 2
 
Øverst på hver flip-over skriver du en titel (du kan også bruge billeder) 
som du forventer, at alle eleverne en mening om. Forsøg at få forskellige aspekter med alder, 
etnicitet, socioøkonomisk stilling, erhverv, køn og så videre.
Eksempler: Eksempler: Eksempler: Eksempler: teenagedreng, hjemløs, fodboldpige, skuespiller, kontanthjælpsmodtager, direktør, 
politiker, handicappet, pensionist, homoseks
OBS! OBS! OBS! OBS! Du kan bruge forskellige religioner, nationaliteter, erhvervskategorier, interesser mv. Men 
du skal være parat til at håndtere eventuelle diskussioner og følelser, d
tale om de stereotyper, der er forbundet med hver gruppe, du bruger.
 
Hæng flip-overs op på væggen med mellemrum. Fold papiret, så "titlen" ikke er synlig.
    

    

MaterialerMaterialerMaterialerMaterialer    
Flip-over med titler 
 

 

Introduktion 
Præsenter formålet med lektionen. 
 

Gennemførelse 

1) Begynd lektionen med en kort diskussion om, hvad kultur er, og hvordan kultur påvirker 
vores adfærd.  
 

Har I tidligere gennemført lektionen ”Hvad er kultur”, så referer tilbage til den. 

 
I diskussionen om kultur, er det vigtigt at få følgende med: 

- Vi tillærer os kultur helt fra fødslen fra 
tv, bøger, film, skolen, klubber etc.

- Vores egen kultur er ofte noget, vi ikke tænker på, den er der bare som det natu
er ikke skrevet ned, hvordan vi skal opføre os i bestemte situationer, det er noget vi bare 
”ved”. 
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Hvad jeg ved, og hvad jeg har hørtHvad jeg ved, og hvad jeg har hørtHvad jeg ved, og hvad jeg har hørtHvad jeg ved, og hvad jeg har hørt    

Lektionen kan laves selvstændigt, men det anbefales at kombinere den med lektionen 

”Hvad er kultur”, der giver en forståelse af begrebet ”kultur”.  

får blik for brugen af stereotyper og de uhensigtsmæssigheder, der er forbundet med 
at forstå, hvor ofte vi bruger stereotyper, når vi tænker på eller snakker 

om mennesker og grupper, som vi ikke identificerer os med. 

Ungdomsuddannelse    

plancher (en pr. 2-3 elever), som eleverne skal udfylde undervejs i lektionen. 

over skriver du en titel (du kan også bruge billeder) - en gruppe eller "type" 
venter, at alle eleverne en mening om. Forsøg at få forskellige aspekter med alder, 

etnicitet, socioøkonomisk stilling, erhverv, køn og så videre. 
teenagedreng, hjemløs, fodboldpige, skuespiller, kontanthjælpsmodtager, direktør, 

handicappet, pensionist, homoseksuel, svensker, muslim, kristen, præst, dansker m.fl.
Du kan bruge forskellige religioner, nationaliteter, erhvervskategorier, interesser mv. Men 

du skal være parat til at håndtere eventuelle diskussioner og følelser, det kan fremprovokere at 
tale om de stereotyper, der er forbundet med hver gruppe, du bruger. 

overs op på væggen med mellemrum. Fold papiret, så "titlen" ikke er synlig.

Præsenter formålet med lektionen.  

Begynd lektionen med en kort diskussion om, hvad kultur er, og hvordan kultur påvirker 

Har I tidligere gennemført lektionen ”Hvad er kultur”, så referer tilbage til den. 

kultur, er det vigtigt at få følgende med:  

Vi tillærer os kultur helt fra fødslen fra vores forældre, andre voksne og børn omkring os, 
tv, bøger, film, skolen, klubber etc. 
Vores egen kultur er ofte noget, vi ikke tænker på, den er der bare som det natu
er ikke skrevet ned, hvordan vi skal opføre os i bestemte situationer, det er noget vi bare 

Lektionen kan laves selvstændigt, men det anbefales at kombinere den med lektionen 

får blik for brugen af stereotyper og de uhensigtsmæssigheder, der er forbundet med 
at forstå, hvor ofte vi bruger stereotyper, når vi tænker på eller snakker 

3 elever), som eleverne skal udfylde undervejs i lektionen.  

en gruppe eller "type" 
venter, at alle eleverne en mening om. Forsøg at få forskellige aspekter med alder, 

teenagedreng, hjemløs, fodboldpige, skuespiller, kontanthjælpsmodtager, direktør, 
uel, svensker, muslim, kristen, præst, dansker m.fl.    

Du kan bruge forskellige religioner, nationaliteter, erhvervskategorier, interesser mv. Men 
et kan fremprovokere at 

overs op på væggen med mellemrum. Fold papiret, så "titlen" ikke er synlig. 

Begynd lektionen med en kort diskussion om, hvad kultur er, og hvordan kultur påvirker 

Har I tidligere gennemført lektionen ”Hvad er kultur”, så referer tilbage til den.  

vores forældre, andre voksne og børn omkring os, 

Vores egen kultur er ofte noget, vi ikke tænker på, den er der bare som det naturlige. Det 
er ikke skrevet ned, hvordan vi skal opføre os i bestemte situationer, det er noget vi bare 



 

 

 

- Vi sætter sjældent spørgsmålstegn ved de kulturelle regler, vi er vokset med. Det 
sker som oftest først, når vi møder andre kulturer og måder at g

 

2) Fortæl eleverne, at de nu skal gå rundt til de forskellige flip
eller har hørt om den person/gruppe, som står på flip
alle kan skrive noget på alle flip

 
3) Bagefter skal eleverne gå rundt og læse, hvad der er skrevet om hver person/gruppe.

Alternativt kan eleverne opdeles i små grupper af 2
fortælle, hvad der står på en flip

 
4) Diskuter i klassen: 

- Er alle enige om alt, hvad der
- Er der noget om en gruppe, som ikke er korrekt? Hvor kan den idé komme fra / hvor 

har man hørt dette? 
 

5) Bed eleverne om at beskrive, hvad en stereotyp
En stereotyp er: 

- Et dybt forankret præ
- Ofte spredt/velkendt i samfundet.
- En stærkt forenklet beskrivelse af en gruppe, der kan være både positiv og negativ.

En positiv stereotyp kan være at musikere er rige og lever dejlige liv. 

En negativ stereotyp er, at teenagere altid

- En generalisering, der tildeler alle individer i en gruppe den samme adfærd, kvalitet, 
udseende eller lignende 

Stereotyper opstår ofte om personer/grupper som vi ikke kender, så det er som oftest 
baseret på noget man har hørt, fremfor noget man selv har oplevet. 

 
6) Spørg eleverne, hvilke risici der er ved at bruge stereotyper?

- Folk sættes i kasser og vi ser ikke ind
hinanden. Nuancerne forsvinder.

- At vi kun ser de forestillinger, vi har om personen og er blind for andet, som gruppen 
er/repræsenterer 

- Vores verden er dynamisk og foranderlig, men stereotyper er ofte statiske. Det 
føre til et gammelt og outdatet billede af en person/gruppe. 

- Stereotyper kan være fejlagtige og ikke have noget på sig som sladder.
 

7) Spørg eleverne, om det de skrev på flip
 

KonklusionKonklusionKonklusionKonklusion    
Eleverne skal gerne gennem diskussionerne komme frem til, at 
tænker på eller snakker om mennesker og grupper, som vi ikke identificerer os med og endnu 
mere, når det kommer til mennesker eller grupper, vi ikke kender og aldrig har mødt.
 
Vi kan være opmærksomme på den måde vi taler. Ofte når vi taler om stereotyper, så bruger vi 
ord som ”aldrig” ”altid”. Hvis vi i stedet bruger ord som 
anderledes.  

Eksempelvis kan vi sige: Teenagere dovner den flere timer om 

teenagere altid er dovne. Det bliver mere nuanceret og nok også nærmere sandheden. 

Vi kan ikke komme væk fra at lave generaliseringer om grupper af mennesker, men det er vigtigt 
at tænke over, om man dømmer store grupper, h
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Vi sætter sjældent spørgsmålstegn ved de kulturelle regler, vi er vokset med. Det 
sker som oftest først, når vi møder andre kulturer og måder at g

at de nu skal gå rundt til de forskellige flip-overs og skrive noget de ved 
eller har hørt om den person/gruppe, som står på flip-overen.  Der skal være tid nok til, at 
alle kan skrive noget på alle flip-overs. 

gå rundt og læse, hvad der er skrevet om hver person/gruppe.
Alternativt kan eleverne opdeles i små grupper af 2-3 personer, som har ansvaret for at 
fortælle, hvad der står på en flip-over.  

Er alle enige om alt, hvad der er skrevet om de forskellige personer/grupper?
Er der noget om en gruppe, som ikke er korrekt? Hvor kan den idé komme fra / hvor 

at beskrive, hvad en stereotyp er.  

Et dybt forankret præ-koncept for en person eller gruppe. 
Ofte spredt/velkendt i samfundet. 
En stærkt forenklet beskrivelse af en gruppe, der kan være både positiv og negativ.
En positiv stereotyp kan være at musikere er rige og lever dejlige liv. 

En negativ stereotyp er, at teenagere altid er dovne.  

En generalisering, der tildeler alle individer i en gruppe den samme adfærd, kvalitet, 
udseende eller lignende – den levner ikke plads til nuanceringer. 

Stereotyper opstår ofte om personer/grupper som vi ikke kender, så det er som oftest 
baseret på noget man har hørt, fremfor noget man selv har oplevet.  

Spørg eleverne, hvilke risici der er ved at bruge stereotyper? 
Folk sættes i kasser og vi ser ikke individerne og hvordan de adskiller sig fra 
hinanden. Nuancerne forsvinder. 
At vi kun ser de forestillinger, vi har om personen og er blind for andet, som gruppen 

Vores verden er dynamisk og foranderlig, men stereotyper er ofte statiske. Det 
føre til et gammelt og outdatet billede af en person/gruppe.  
Stereotyper kan være fejlagtige og ikke have noget på sig som sladder.

Spørg eleverne, om det de skrev på flip-overne er stereotyper?  

gennem diskussionerne komme frem til, at vi ofte bruger stereotyper, når vi 
tænker på eller snakker om mennesker og grupper, som vi ikke identificerer os med og endnu 
mere, når det kommer til mennesker eller grupper, vi ikke kender og aldrig har mødt.

kan være opmærksomme på den måde vi taler. Ofte når vi taler om stereotyper, så bruger vi 
. Hvis vi i stedet bruger ord som ”mange” og ”ofte”, så bliver det 

Eksempelvis kan vi sige: Teenagere dovner den flere timer om dagen. I stedet for at sige, at 

Det bliver mere nuanceret og nok også nærmere sandheden. 

Vi kan ikke komme væk fra at lave generaliseringer om grupper af mennesker, men det er vigtigt 
at tænke over, om man dømmer store grupper, hvor der er forskelle på personer. 

Vi sætter sjældent spørgsmålstegn ved de kulturelle regler, vi er vokset med. Det 
sker som oftest først, når vi møder andre kulturer og måder at gøre tingene på.  

overs og skrive noget de ved 
Der skal være tid nok til, at 

gå rundt og læse, hvad der er skrevet om hver person/gruppe. 
3 personer, som har ansvaret for at 

er skrevet om de forskellige personer/grupper? 
Er der noget om en gruppe, som ikke er korrekt? Hvor kan den idé komme fra / hvor 

En stærkt forenklet beskrivelse af en gruppe, der kan være både positiv og negativ. 
En positiv stereotyp kan være at musikere er rige og lever dejlige liv.  

En generalisering, der tildeler alle individer i en gruppe den samme adfærd, kvalitet, 
 

Stereotyper opstår ofte om personer/grupper som vi ikke kender, så det er som oftest 

ividerne og hvordan de adskiller sig fra 

At vi kun ser de forestillinger, vi har om personen og er blind for andet, som gruppen 

Vores verden er dynamisk og foranderlig, men stereotyper er ofte statiske. Det kan 

Stereotyper kan være fejlagtige og ikke have noget på sig som sladder. 

vi ofte bruger stereotyper, når vi 
tænker på eller snakker om mennesker og grupper, som vi ikke identificerer os med og endnu 
mere, når det kommer til mennesker eller grupper, vi ikke kender og aldrig har mødt. 

kan være opmærksomme på den måde vi taler. Ofte når vi taler om stereotyper, så bruger vi 
, så bliver det 

dagen. I stedet for at sige, at 

Det bliver mere nuanceret og nok også nærmere sandheden.  

Vi kan ikke komme væk fra at lave generaliseringer om grupper af mennesker, men det er vigtigt 
vor der er forskelle på personer.  



 

 

 

TogrejsenTogrejsenTogrejsenTogrejsen    
 

Tid: Tid: Tid: Tid: Ca. 1 time 
    

    

FormålFormålFormålFormål  
Elevener får blik for brugen af stereotyper og de uhensigtsmæssigheder, der er forbundet med 
stereotyper. De lærer at forstå, hvor ofte vi bruger stereotyper, når vi tænker på eller 
om mennesker og grupper, som vi ikke identificerer os med.

    
 

Målgruppe:Målgruppe:Målgruppe:Målgruppe:    Udskolingen og Ungdomsuddannelse
    

    
ForberedelseForberedelseForberedelseForberedelse    
Øv dig i historien så du kan fortælle den indlevende
Print listen over passagerer – findes i bilag
    

    

MaterialerMaterialerMaterialerMaterialer        
Printet liste over passagerer til udlevering
 

 

IntroduktionIntroduktionIntroduktionIntroduktion    
Fortæl eleverne følgende historie:
”I Lissabon stiger I på toget ”Deer
Europa – den tager en hel uge. Da det ikke er nogen helt almindelig togtur er I i den heldige 
situation, at I ikke bare bliver udstyr
vælge, hvilke tre personer, I skal dele kupé med. Det store spørgsmål er nu, hvem af de følgende 
personer vil I helst dele togkupe med?”
 

Forløbet af diskussionForløbet af diskussionForløbet af diskussionForløbet af diskussion    
1) Udlever listen over potentielle medpassagerer.
2) I grupper á 3-4 personer har deltagerne nu 1

personer, de gerne vil dele kupé med. Alle deltagere skal kunne stå inde for den liste, 
gruppen bliver enige om. 

 

OpsamlingOpsamlingOpsamlingOpsamling    og diskussionog diskussionog diskussionog diskussion    
3) Lad hver gruppe præsentere deres liste og diskuter:

a. Var det svært at bl
b. Hvordan valgte I folk til eller fra?
c. Gav beskrivelserne anledning til bestemt fordomme?
d. Er en sætning overhovedet nok til at vælge og vrage folk på den måde?

 

KonklusionKonklusionKonklusionKonklusion    
Eleverne skal under diskussionen gerne komme ind på følgende punkter
→  Vi antager tit noget om andre, selvom vi ikke kender dem. Fx hvis de kommer fra et andet 
land. 
→  Det er helt normalt, men man skal huske ikke at bruge fordomme og stereotyper.
→  Vores antagelser om folk kan tit vise sig at være forkerte, når først man lære
kende. 

     

18 

Elevener får blik for brugen af stereotyper og de uhensigtsmæssigheder, der er forbundet med 
at forstå, hvor ofte vi bruger stereotyper, når vi tænker på eller 

om mennesker og grupper, som vi ikke identificerer os med. 

Ungdomsuddannelse 

Øv dig i historien så du kan fortælle den indlevende 
findes i bilag 

liste over passagerer til udlevering 

følgende historie: 
”I Lissabon stiger I på toget ”Deer Valley Express” til Moskva. Det er en af de længste togrejser i 

den tager en hel uge. Da det ikke er nogen helt almindelig togtur er I i den heldige 
situation, at I ikke bare bliver udstyret med en billig billet, men at I faktisk får mulighed for
vælge, hvilke tre personer, I skal dele kupé med. Det store spørgsmål er nu, hvem af de følgende 
personer vil I helst dele togkupe med?” 

Udlever listen over potentielle medpassagerer. 
4 personer har deltagerne nu 15 min, til at lave en fælles liste med de tre 

personer, de gerne vil dele kupé med. Alle deltagere skal kunne stå inde for den liste, 
gruppen bliver enige om.  

    
Lad hver gruppe præsentere deres liste og diskuter: 

Var det svært at blive enige? 
Hvordan valgte I folk til eller fra? 
Gav beskrivelserne anledning til bestemt fordomme? 
Er en sætning overhovedet nok til at vælge og vrage folk på den måde?

nder diskussionen gerne komme ind på følgende punkter: 
antager tit noget om andre, selvom vi ikke kender dem. Fx hvis de kommer fra et andet 

Det er helt normalt, men man skal huske ikke at bruge fordomme og stereotyper.
Vores antagelser om folk kan tit vise sig at være forkerte, når først man lære

Elevener får blik for brugen af stereotyper og de uhensigtsmæssigheder, der er forbundet med 
at forstå, hvor ofte vi bruger stereotyper, når vi tænker på eller snakker 

Valley Express” til Moskva. Det er en af de længste togrejser i 
den tager en hel uge. Da det ikke er nogen helt almindelig togtur er I i den heldige 

billet, men at I faktisk får mulighed for at 
vælge, hvilke tre personer, I skal dele kupé med. Det store spørgsmål er nu, hvem af de følgende 

5 min, til at lave en fælles liste med de tre 
personer, de gerne vil dele kupé med. Alle deltagere skal kunne stå inde for den liste, 

Er en sætning overhovedet nok til at vælge og vrage folk på den måde? 

antager tit noget om andre, selvom vi ikke kender dem. Fx hvis de kommer fra et andet 

Det er helt normalt, men man skal huske ikke at bruge fordomme og stereotyper. 
Vores antagelser om folk kan tit vise sig at være forkerte, når først man lærer dem bedre at 



 

 

 

Globetrotter (Barnga)Globetrotter (Barnga)Globetrotter (Barnga)Globetrotter (Barnga)    
    

TidTidTidTid::::    Ca. 60 minutter 

Lektionen kan laves selvstændigt, men det 

”Hvad jeg ved, og hvad jeg har hørt”, der giver forståelse for stereotyper og fordomme.

    

    

FormålFormålFormålFormål    
Gennem kortspil med forskellige regler får eleverne forståelse for, at kommunikation om regler 
og rammer kan være rigtig svært, og selvom man kan finde ud af, hvordan regler er anderledes, 
er det ikke sikkert, at man kan forstå hvorfor det er anderledes. 
 

 

Målgruppe:Målgruppe:Målgruppe:Målgruppe:    Udskolingen og Ungdomsuddannelse

    

    
ForberedelseForberedelseForberedelseForberedelse    
Klasselokalets møbler stilles op i grupper med plads til 4
Kopier reglerne for Globetrotterspillet
    

    

MaterialerMaterialerMaterialerMaterialer    
5 spil kort, hvor 28 kort tages ud til brug
5 udgaver af forskellige regelsæt 
Tavle/flip-over/smartboard (noget du kan skrive/tegne på)
 

 

Introduktion 
Eleverne spiller kort i grupper. Deltagerne deles op
hinanden ved hvert deres bord. Hver gruppe 
begynder. Efter hver runde findes 1
bord.  

 

ForløbetForløbetForløbetForløbet    af spilletaf spilletaf spilletaf spillet 

1) Hver gruppe får en modificeret stak kort og et sæt regler til et spil, der 
“Globetrotter”. De får et par minutter til at læse reglerne og 
at spille spillet.  

2) Når alle har forstået, hvad der skal foregå, samler underviseren regelsættene sammen og 
fortæller, at der fra nu af ikke må foregå VER
deltagerne må gestikulere, lave tegn og endda tegne, men de må på INGEN måde tale 
sammen - heller ikke stave med tegn 
denne kunstige kommunikationsbarriere, at delta
opmærksomme som muligt.

3) Underviseren fortæller herefter, at en turnering skal finde sted. Som i en hver anden 
turnering må nogle spillere forlade deres “home table” og flytte til et nyt bord, og fra de 
andre borde bliver der ligeledes rykket rundt.

4) Første runde af spillet går i gang, vær OBS på om de får talt point.
5) Når alle har givet kort stoppes spillet og point opgøres og vinderen og taberen flyttes. 

Vinderne flytter et bord med uret
4 spillere ved bordet, er det de to spillere, der har vundet flest spil, der flytter et bord 
med uret.)  
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Lektionen kan laves selvstændigt, men det kan med fordel kombineres med 

jeg ved, og hvad jeg har hørt”, der giver forståelse for stereotyper og fordomme.

Gennem kortspil med forskellige regler får eleverne forståelse for, at kommunikation om regler 
og rammer kan være rigtig svært, og selvom man kan finde ud af, hvordan regler er anderledes, 
er det ikke sikkert, at man kan forstå hvorfor det er anderledes.  

Ungdomsuddannelse 

Klasselokalets møbler stilles op i grupper med plads til 4-6 ved hvert bord 
Kopier reglerne for Globetrotterspillet – er i bilag 

5 spil kort, hvor 28 kort tages ud til brug 
5 udgaver af forskellige regelsæt  

over/smartboard (noget du kan skrive/tegne på) 

Deltagerne deles op i grupper af 4-6, der sidder adskilt fra 
ved hvert deres bord. Hver gruppe får udleveret regler til et kortspil og en turnering 

begynder. Efter hver runde findes 1-2 vindere og 1-2 tabere ved hvert bord, der flytter til et nyt 

får en modificeret stak kort og et sæt regler til et spil, der 
”. De får et par minutter til at læse reglerne og ca. 5 minutter til at 

Når alle har forstået, hvad der skal foregå, samler underviseren regelsættene sammen og 
fortæller, at der fra nu af ikke må foregå VERBAL kommunikation. Det betyder, at 
deltagerne må gestikulere, lave tegn og endda tegne, men de må på INGEN måde tale 

heller ikke stave med tegn -  eller skrive ord. Da spillet er simpelt og kort, gør 
denne kunstige kommunikationsbarriere, at deltagerne skal være så kreative og 
opmærksomme som muligt. 
Underviseren fortæller herefter, at en turnering skal finde sted. Som i en hver anden 
turnering må nogle spillere forlade deres “home table” og flytte til et nyt bord, og fra de 

ligeledes rykket rundt. 
Første runde af spillet går i gang, vær OBS på om de får talt point. 
Når alle har givet kort stoppes spillet og point opgøres og vinderen og taberen flyttes. 
Vinderne flytter et bord med uret, taberne flytter et bord mod uret. (
4 spillere ved bordet, er det de to spillere, der har vundet flest spil, der flytter et bord 

kan med fordel kombineres med lektionen 

jeg ved, og hvad jeg har hørt”, der giver forståelse for stereotyper og fordomme. 

Gennem kortspil med forskellige regler får eleverne forståelse for, at kommunikation om regler 
og rammer kan være rigtig svært, og selvom man kan finde ud af, hvordan regler er anderledes, 

der sidder adskilt fra 
udleveret regler til et kortspil og en turnering 

2 tabere ved hvert bord, der flytter til et nyt 

får en modificeret stak kort og et sæt regler til et spil, der hedder 
ca. 5 minutter til at øve sig i 

Når alle har forstået, hvad der skal foregå, samler underviseren regelsættene sammen og 
BAL kommunikation. Det betyder, at 

deltagerne må gestikulere, lave tegn og endda tegne, men de må på INGEN måde tale 
eller skrive ord. Da spillet er simpelt og kort, gør 

gerne skal være så kreative og 

Underviseren fortæller herefter, at en turnering skal finde sted. Som i en hver anden 
turnering må nogle spillere forlade deres “home table” og flytte til et nyt bord, og fra de 

Når alle har givet kort stoppes spillet og point opgøres og vinderen og taberen flyttes. 
(Hvis der er mere end 

4 spillere ved bordet, er det de to spillere, der har vundet flest spil, der flytter et bord 



 

 

 

6) De sætter sig ved det nye bord og begynder igen at spille “
vil der opstå en situation, hvor deltagerne 
ansigtsudtryk, frustreret mumlen, fnis og knytnæver i bordet samt tydelige fa

7) Turneringen fortsætter og deltagerne flytter rundt blandt bordene i ca. 10 minutter mere. 
I mellemtiden vokser forvirringen, usi
en person klar til at tage stikket, mens en anden rækker ud efter det samme stik. Nogle 
gange prøver deltagerne at tegne en tegne for at opklare situationen. Nogle gange 
hersker den deltager, der var ved b
gange igen er de underdanige. 

 

OpsamlingOpsamlingOpsamlingOpsamling    
Når spillet er slut, kan følgende spørgsmål kan bruges til at komme i gang med diskussionen:
Hvad skete der i løbet af spillet/turneringen?
Hvad foreslår spillet, at du skal gøre, når du står i en lignende situation i det virkelige liv?
Hvordan får spillet os til at fokusere på de usynlige aspekter af en kultur?
 
Der vil komme forskellige muligheder op: nogle vil pege fingre ad andre for ikke at have lært 
reglerne ordentligt, andre vil indrømme at de aldrig var rigtige gode til kortspil, andre igen vil 
anklage nogle for at snyde. Nogle foreslår at hvert bord fra starten ha
nogle er sikre på dette, andre tænker at det kunne være sandt, mens andre ingen slet ikke havde 
overvejet det.  

 

I virkeligheden HAVDE hvert bord fået et lidt forskellige regelsæt til “
borde. I et sæt er es højst, mens det i et andet er lavest. I et sæt er ruder trumf, mens i et andet 
sæt er det spar, der er trumf, men der i nogle sæt ikke er en trumf. Variationer i disse 
forskelligheder er de eneste, der er, uanset hvor mange grupper, der spiller. Det betyde
næsten alting, undtagen en eller to ting er de samme for alle. 

 

Her er det smukke ved denne leg 
også. Der opstår dog stor forvirring, usikkerhed, misforståelser etc. kun pga. få forskelle. 
dem, som forstår, at reglerne er forskellige (det er der mange, der gør), er ikke nødvendigvis 
sikre på, hvordan de er forskellige. Og selv dem, der forstår hvordan de er forskellige, har svært 
ved at kommunikere sig frem til en løsning. 

 

Disse forskellige aspekter er startskuddet til en diskussion, hvor der skal drages 
paralleller/metaforer fra spillet til det der sker i virkelige liv. 

 

KonklusionKonklusionKonklusionKonklusion 

Eleverne skal gerne i opsamlingen 
• Vi kommer med vores eget 

samme et andet sted (et andet bord). Derfor er det vigtigt, vi kan undersøge hvordan 
andre gør (forvirring, usikkerhed, frustration etc.), til et andet

• Samtidig er det vigtigt at forstå, hvordan det er anderledes i en anden 
ikke værre, bare anderledes
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De sætter sig ved det nye bord og begynder igen at spille “Globetrotter
vil der opstå en situation, hvor deltagerne er tydeligt forvirrede. Der vil være usikre 
ansigtsudtryk, frustreret mumlen, fnis og knytnæver i bordet samt tydelige fa
Turneringen fortsætter og deltagerne flytter rundt blandt bordene i ca. 10 minutter mere. 
I mellemtiden vokser forvirringen, usikkerheden, frustrationen og latter. Nogle gange er 
en person klar til at tage stikket, mens en anden rækker ud efter det samme stik. Nogle 
gange prøver deltagerne at tegne en tegne for at opklare situationen. Nogle gange 
hersker den deltager, der var ved bordet først, andre gange er de aggressive og andre 
gange igen er de underdanige.  

ølgende spørgsmål kan bruges til at komme i gang med diskussionen:
Hvad skete der i løbet af spillet/turneringen? 

at du skal gøre, når du står i en lignende situation i det virkelige liv?
Hvordan får spillet os til at fokusere på de usynlige aspekter af en kultur? 

komme forskellige muligheder op: nogle vil pege fingre ad andre for ikke at have lært 
reglerne ordentligt, andre vil indrømme at de aldrig var rigtige gode til kortspil, andre igen vil 
anklage nogle for at snyde. Nogle foreslår at hvert bord fra starten havde et forskelligt regelsæt: 
nogle er sikre på dette, andre tænker at det kunne være sandt, mens andre ingen slet ikke havde 

I virkeligheden HAVDE hvert bord fået et lidt forskellige regelsæt til “Globe” end de andre 
højst, mens det i et andet er lavest. I et sæt er ruder trumf, mens i et andet 

sæt er det spar, der er trumf, men der i nogle sæt ikke er en trumf. Variationer i disse 
forskelligheder er de eneste, der er, uanset hvor mange grupper, der spiller. Det betyde
næsten alting, undtagen en eller to ting er de samme for alle.  

Her er det smukke ved denne leg - alting virker til at være det samme, og det er det næsten 
også. Der opstår dog stor forvirring, usikkerhed, misforståelser etc. kun pga. få forskelle. 
dem, som forstår, at reglerne er forskellige (det er der mange, der gør), er ikke nødvendigvis 
sikre på, hvordan de er forskellige. Og selv dem, der forstår hvordan de er forskellige, har svært 
ved at kommunikere sig frem til en løsning.  

ellige aspekter er startskuddet til en diskussion, hvor der skal drages 
paralleller/metaforer fra spillet til det der sker i virkelige liv.  

i opsamlingen nå frem til en pointe i stil med:  
Vi kommer med vores eget udgangspunkt (regelsæt), og det er nødvendigvis ikke det 
samme et andet sted (et andet bord). Derfor er det vigtigt, vi kan undersøge hvordan 
andre gør (forvirring, usikkerhed, frustration etc.), til et andet sted (det nye regelsæt).

t at forstå, hvordan det er anderledes i en anden 
ikke værre, bare anderledes.  

Globetrotter”. Efter kort tid, 
er tydeligt forvirrede. Der vil være usikre 

ansigtsudtryk, frustreret mumlen, fnis og knytnæver i bordet samt tydelige fagter.  
Turneringen fortsætter og deltagerne flytter rundt blandt bordene i ca. 10 minutter mere. 

kkerheden, frustrationen og latter. Nogle gange er 
en person klar til at tage stikket, mens en anden rækker ud efter det samme stik. Nogle 
gange prøver deltagerne at tegne en tegne for at opklare situationen. Nogle gange 

ordet først, andre gange er de aggressive og andre 

ølgende spørgsmål kan bruges til at komme i gang med diskussionen: 

at du skal gøre, når du står i en lignende situation i det virkelige liv? 

komme forskellige muligheder op: nogle vil pege fingre ad andre for ikke at have lært 
reglerne ordentligt, andre vil indrømme at de aldrig var rigtige gode til kortspil, andre igen vil 

vde et forskelligt regelsæt: 
nogle er sikre på dette, andre tænker at det kunne være sandt, mens andre ingen slet ikke havde 

” end de andre 
højst, mens det i et andet er lavest. I et sæt er ruder trumf, mens i et andet 

sæt er det spar, der er trumf, men der i nogle sæt ikke er en trumf. Variationer i disse 
forskelligheder er de eneste, der er, uanset hvor mange grupper, der spiller. Det betyder, at 

alting virker til at være det samme, og det er det næsten 
også. Der opstår dog stor forvirring, usikkerhed, misforståelser etc. kun pga. få forskelle. Selv 
dem, som forstår, at reglerne er forskellige (det er der mange, der gør), er ikke nødvendigvis 
sikre på, hvordan de er forskellige. Og selv dem, der forstår hvordan de er forskellige, har svært 

ellige aspekter er startskuddet til en diskussion, hvor der skal drages 

udgangspunkt (regelsæt), og det er nødvendigvis ikke det 
samme et andet sted (et andet bord). Derfor er det vigtigt, vi kan undersøge hvordan 

sted (det nye regelsæt). 
t at forstå, hvordan det er anderledes i en anden kultur - ikke bedre, 



 

 

 

PapirklipPapirklipPapirklipPapirklip    

    
TidTidTidTid::::    Ca. 30 minutter 

 

OBS. Lektionen kan laves selvstændigt, med kan med fordel

”Globetrotter” eller ”Eksperterne”

    

FormålFormålFormålFormål    
Gennem en simpel øvelse får eleverne blik for, at selvom vi giver klare beskeder, så kan der let 
være forskellige forståelser.  
 

 

Målgruppe:Målgruppe:Målgruppe:Målgruppe:    Udskolingen og Ungdomsuddannelse

    

    
ForberedelseForberedelseForberedelseForberedelse    
Tænk over hvordan du vil folde dit
    

    

MaterialerMaterialerMaterialerMaterialer    
Papir til alle eleverne 
 

 

IntroduktionIntroduktionIntroduktionIntroduktion    
Nu vi skal lave en lille leg med papirfoldning.
Uddel et stykke papir til hver elev og bed dem gøre som du siger.
 
Du skal selv stille dig med ryggen til eleverne, når du folder og river i dit papir.  OBS 
med at folde dit papir på den lange led og så igen på det lange led. 
 
GennemførelseGennemførelseGennemførelseGennemførelse    
1) Bed eleverne: 
- Folde papiret på midten 
- Hiv øverste højre hjørne af 
- Folde papiret på midten igen 
- Hiv nederste venstre hjerne af 
- Fold papiret igen 
- Hiv øverste venstre hjørne af 
 
2) Bed eleverne folde deres papir ud og vise det. Du skal også vise dit eget.
3) Konstater at de ikke er ens, hverken elevernes eller dit 
    
OpsamlingOpsamlingOpsamlingOpsamling    
• Spørg ud om alle fulgte instruktionerne?
• Hvorfor har vi forskellige papirer, når vi alle har fulgt den samme instruktion?
• Har I et eksempel, hvor en instruktion har været meget klar, men jeres udvekslingsstudent har 
gjort noget uventet? 
→ Det er vigtigt når vi kommunikerer, at have et klart budskab. Hvad er det helt præcist, vi 
forventer? 
→ I kommunikationen er det vigtigt at være tydelig i sit budskab 
personer, der kan have svært ved at forstå dansk.
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kan laves selvstændigt, med kan med fordel at kombineres 

eller ”Eksperterne” for at kunne relatere til det svære i kommunikation.

Gennem en simpel øvelse får eleverne blik for, at selvom vi giver klare beskeder, så kan der let 

Ungdomsuddannelse 

hvordan du vil folde dit eget papir. 

Nu vi skal lave en lille leg med papirfoldning. 
Uddel et stykke papir til hver elev og bed dem gøre som du siger. 

Du skal selv stille dig med ryggen til eleverne, når du folder og river i dit papir.  OBS 
med at folde dit papir på den lange led og så igen på det lange led.  

 

2) Bed eleverne folde deres papir ud og vise det. Du skal også vise dit eget.
3) Konstater at de ikke er ens, hverken elevernes eller dit er ens. 

• Spørg ud om alle fulgte instruktionerne? 
• Hvorfor har vi forskellige papirer, når vi alle har fulgt den samme instruktion?
• Har I et eksempel, hvor en instruktion har været meget klar, men jeres udvekslingsstudent har 

Det er vigtigt når vi kommunikerer, at have et klart budskab. Hvad er det helt præcist, vi 

I kommunikationen er det vigtigt at være tydelig i sit budskab – særligt når man taler med 
der kan have svært ved at forstå dansk. 

at kombineres med 

kunne relatere til det svære i kommunikation. 

Gennem en simpel øvelse får eleverne blik for, at selvom vi giver klare beskeder, så kan der let 

Du skal selv stille dig med ryggen til eleverne, når du folder og river i dit papir.  OBS – begynd 

2) Bed eleverne folde deres papir ud og vise det. Du skal også vise dit eget. 

• Hvorfor har vi forskellige papirer, når vi alle har fulgt den samme instruktion? 
• Har I et eksempel, hvor en instruktion har været meget klar, men jeres udvekslingsstudent har 

Det er vigtigt når vi kommunikerer, at have et klart budskab. Hvad er det helt præcist, vi 

ligt når man taler med 



 

 

 

EEEEksperterneksperterneksperterneksperterne 
    
TidTidTidTid::::    Ca. 45 minutter 

    

    

FormålFormålFormålFormål    
Eleverne får en forståelse af de kommunikationsproblemer der kan opstå i mødet med en anden 
kultur. 

 

Målgruppe:Målgruppe:Målgruppe:Målgruppe:    Udskolingen og Ungdomsuddannelse
    

    
ForberedelseForberedelseForberedelseForberedelse    
Der skal være plads til, at alle elever står i en cirkel
    

    

MaterialerMaterialerMaterialerMaterialer        
Ingen 
 

 

Introduktion 
Bed om to frivillige blandt eleverne 
 
De to frivillige tages med ud i et andet lokale og får deres opgave præsenteret: 
det er meningen, at de skal finde ud af, 
skal få svarene fra gruppen. Sig til de to frivillige, at de kan spørge om hvad som helst og hvem 
som helst i gruppen, men alle spørgsmål skal kunne besvares med ja eller nej.
 
Resten af klassen får at vide, at der ikke er en situation, de skal blot svarer ja eller nej på 
spørgsmålene ud fra disse regler: 

• De vil kun svare hvis den person der spørger er af samme køn. De vil ikke svare hvis det 
er det modsatte køn. 

• De vil svare “JA” hvis personen der 

• De vil svare “NEJ” hvis personen der spørger ikke smiler.

    
Legen går iLegen går iLegen går iLegen går i    ganggangganggang    
Kald nu de frivillige tilbage til rummet, og bed dem begynde at stille spørgsmål til de andre 
deltagere. De frivillige vil ikke forstå hvorfor nogle personer ikke s
irriteret. vil de heller ikke kunne forstå, hvorfor de aldrig får et positivt svar.

I princippet, vil de, efter nogen tid, være i stand til at fornemme/gætte reglerne, eller i hvert fald 
reglen om køn på dem der svarer.

Lad legen fortsætter ca. 15 minutter, eller indtil de frivillige bliver frustrerede, hvad der end 
hænder først. 

Stop så spørgelegen og led deltagerne ind i en diskussion. 
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Eleverne får en forståelse af de kommunikationsproblemer der kan opstå i mødet med en anden 

Ungdomsuddannelse 

at alle elever står i en cirkel 

Bed om to frivillige blandt eleverne – en dreng og en pige. 

De to frivillige tages med ud i et andet lokale og får deres opgave præsenteret: 
det er meningen, at de skal finde ud af, hvilken situation der er opstået i den anden gruppe, de 
skal få svarene fra gruppen. Sig til de to frivillige, at de kan spørge om hvad som helst og hvem 
som helst i gruppen, men alle spørgsmål skal kunne besvares med ja eller nej.

t vide, at der ikke er en situation, de skal blot svarer ja eller nej på 
spørgsmålene ud fra disse regler:  

De vil kun svare hvis den person der spørger er af samme køn. De vil ikke svare hvis det 

De vil svare “JA” hvis personen der spørger smiler. 

De vil svare “NEJ” hvis personen der spørger ikke smiler. 

Kald nu de frivillige tilbage til rummet, og bed dem begynde at stille spørgsmål til de andre 
deltagere. De frivillige vil ikke forstå hvorfor nogle personer ikke svarer. Hvis de frivillige bliver 
irriteret. vil de heller ikke kunne forstå, hvorfor de aldrig får et positivt svar.    

I princippet, vil de, efter nogen tid, være i stand til at fornemme/gætte reglerne, eller i hvert fald 
reglen om køn på dem der svarer. 

legen fortsætter ca. 15 minutter, eller indtil de frivillige bliver frustrerede, hvad der end 

Stop så spørgelegen og led deltagerne ind i en diskussion.  

Eleverne får en forståelse af de kommunikationsproblemer der kan opstå i mødet med en anden 

De to frivillige tages med ud i et andet lokale og får deres opgave præsenteret:  
hvilken situation der er opstået i den anden gruppe, de 

skal få svarene fra gruppen. Sig til de to frivillige, at de kan spørge om hvad som helst og hvem 
som helst i gruppen, men alle spørgsmål skal kunne besvares med ja eller nej. 

t vide, at der ikke er en situation, de skal blot svarer ja eller nej på 

De vil kun svare hvis den person der spørger er af samme køn. De vil ikke svare hvis det 

Kald nu de frivillige tilbage til rummet, og bed dem begynde at stille spørgsmål til de andre 
varer. Hvis de frivillige bliver 

    

I princippet, vil de, efter nogen tid, være i stand til at fornemme/gætte reglerne, eller i hvert fald 

legen fortsætter ca. 15 minutter, eller indtil de frivillige bliver frustrerede, hvad der end 



 

 

 

Diskussion og afrundingDiskussion og afrundingDiskussion og afrundingDiskussion og afrunding    

• Spørg de to frivillige, hvad de er kommet frem til?

• Spørg de øvrige elever, hvad der var grundlaget for deres svar.

• Spørg de frivillige om hvad de oplevede og hvordan de reagerede på det de fandt frem
til? 

    

KonklusionKonklusionKonklusionKonklusion    
Pointér til slut, at kommunikationsregler er komplekse og variere
reglerne fra en ny kultur kan være en frustrerende oplevelse, fordi “værtslænderne” næppe er i 
stand til at forklare dem på en præcis og forståelig måde.
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Spørg de to frivillige, hvad de er kommet frem til? 

vrige elever, hvad der var grundlaget for deres svar. 

Spørg de frivillige om hvad de oplevede og hvordan de reagerede på det de fandt frem

Pointér til slut, at kommunikationsregler er komplekse og varierer fra kultur til kultur. At lære 
glerne fra en ny kultur kan være en frustrerende oplevelse, fordi “værtslænderne” næppe er i 

stand til at forklare dem på en præcis og forståelig måde.    

Spørg de frivillige om hvad de oplevede og hvordan de reagerede på det de fandt frem 

fra kultur til kultur. At lære 
glerne fra en ny kultur kan være en frustrerende oplevelse, fordi “værtslænderne” næppe er i 



 

 

 

Bilag Bilag Bilag Bilag ––––    materialer til legematerialer til legematerialer til legematerialer til lege    
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Hvad er kultur Hvad er kultur Hvad er kultur Hvad er kultur ----    IsbjergIsbjergIsbjergIsbjerg    

Belønnes hårdt arbejde og gode præstationer? Opmuntres der mest til konkurrence 
eller samarbejde? Accepteres det, at man udtrykker stærke følelser? Hvordan 
fortæller/viser man, at man er urolig for noget? 

Hvordan fortæller/viser man, hvad man synes og tæn
mennesker? Hvordan fortæller/viser man, at man er uenig i noget 
sammen med sine venner, i sin familie? 

Hvor meget rører man ved hinanden (f.eks. kram, klap, kys, en hånd på skulderen) 
mellem venner, i famil
mennesker, før det bliver ubehageligt 
man ikke kender? 

Hvilke roller og ansvar har henholdsvis mor og far? Hvem tager beslutninger i familien? 

Hvad tror m
værdsætter man højst? 
har? Ungdom eller livserfaring?

Hvad er vigtigst 

Kulturelle udtryk: 

Det man kan se, 

høre og smage 

Kulturelle normer, 

værdier og 

overbevisninger: 

Det der styrer 

reaktioner og valg 

 

    

Hvilket tøj har man på? Hvad 
spiser man? Hvilken musik er 
populær? Hvilke sportsgrene 
er populære? Hvad laver man 
i sin fritid? 

Belønnes hårdt arbejde og gode præstationer? Opmuntres der mest til konkurrence 
eller samarbejde? Accepteres det, at man udtrykker stærke følelser? Hvordan 
fortæller/viser man, at man er urolig for noget?  

Hvordan fortæller/viser man, hvad man synes og tænker - specielt om andre 
mennesker? Hvordan fortæller/viser man, at man er uenig i noget - i skolen, når man er 
sammen med sine venner, i sin familie?  

Hvor meget rører man ved hinanden (f.eks. kram, klap, kys, en hånd på skulderen) 
mellem venner, i familien, med bekendte? Hvor 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 ansvar har henholdsvis mor og far? Hvem tager beslutninger i familien? 

Hvad tror man på - det kan være religion, men det behøver det ikke at være? Hvad 
værdsætter man højst? – relationer til andre, præstationer, hvem man er eller hvad man 
har? Ungdom eller livserfaring? 

Hvad er vigtigst - det som er sket (historien), det der sker nu (nuet), det der skal ske 

Belønnes hårdt arbejde og gode præstationer? Opmuntres der mest til konkurrence 
eller samarbejde? Accepteres det, at man udtrykker stærke følelser? Hvordan 

specielt om andre 
i skolen, når man er 

Hvor meget rører man ved hinanden (f.eks. kram, klap, kys, en hånd på skulderen) - 
ien, med bekendte? Hvor tæt kan man stå/sidde på andre 

med et menneske man kender, og et menneske 

Hvilke roller og ansvar har henholdsvis mor og far? Hvem tager beslutninger i familien?  

det kan være religion, men det behøver det ikke at være? Hvad 
relationer til andre, præstationer, hvem man er eller hvad man 

et), det der skal ske 



 

 

 

    

Kulturelle udtryk: 

Det man kan se, 

høre og smage 

Kulturelle normer, 

værdier og 

overbevisninger: 

Det der styrer 

reaktioner og valg 
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Mødet på Congofloden: Der var ingen brorMødet på Congofloden: Der var ingen brorMødet på Congofloden: Der var ingen brorMødet på Congofloden: Der var ingen bror
 
I denne historie, fortæller kong Mojimbo, som levede langs Congo floden om, h

bød den første hvide mand, de nogensinde havde set, velkommen. Han fortalte historien til en 

katolsk præst.  

Da vi hørte, at en mand som var hvid i huden rejste ned langs floden, blev vi målløse af 

overraskelse. Alt gik i stå. Hele natten 

med hvid hud! Hvis han havde hvid hud, måtte han være fra flodriget. Han måtte være en af vores 

brødre som var druknet i floden. Alt liv kommer fra vand, og i vandet havde han fundet tilbage til 

livet. Nu vender han tilbage til os. Han vender hjem. 

Jeg gav ordre til, at vi skulle forberede en festmiddag. Vi skulle møde vores bror igen, og han skulle 

bydes velkommen i landsbyen med jubel. Vi tog vores traditionelle klædedragter på. Vi fandt de 

store kanoer frem. Vi lyttede efter slagene fra gongongen, der skulle bekendtgøre, at vores bror 

var på vej ned af floden.  

Nu var han på vej ned af floden! Vi strøg fremad, min kano ledte optoget, mens de andre fulgte 

efter. Folk sang og dansede for at vise deres g

hvide mand, som vi nogensinde havde set. 

Men da vi kom tættere på hans kano lød der høje brag: Bang, bang, bang! Og ildpindene sørgede 

for, at vi fik små stykker metal i os. Vores munde stod vidt åbne, og v

Det var ting, vi aldrig havde hørt om, aldrig havde set, aldrig have turde drømme om 

onde ånders arbejde? Mange af mine mænd faldt i vandet. Hvorfor? Flygtede de for at komme i 

sikkerhed? Nej, for andre af dem faldt n

De var døde, og blodet flød fra små huller i deres kroppe.

”Krig, krig, dette er krig”, skreg jeg. ”Vend om!”

Vores kanoer vendte om, og vi skyndte os tilbage mod landsbyen med alt den kraft, v

mønstre. Men de fulgte efter os. Det var ikke vores bror! Det var den værste fjende, vores land 

nogensinde havde stået overfor. 

Kilde: Beretning fra Kong Mojimba, fortæl til fader Joseph Fraessle. 

196-197, af H. Schiffers, 1957, New York, NY: Putnam & Sons. 
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Mødet på Congofloden: Der var ingen brorMødet på Congofloden: Der var ingen brorMødet på Congofloden: Der var ingen brorMødet på Congofloden: Der var ingen bror        

I denne historie, fortæller kong Mojimbo, som levede langs Congo floden om, h

bød den første hvide mand, de nogensinde havde set, velkommen. Han fortalte historien til en 

Da vi hørte, at en mand som var hvid i huden rejste ned langs floden, blev vi målløse af 

overraskelse. Alt gik i stå. Hele natten lød trommerne og spredte den mærkelig nyhed 

med hvid hud! Hvis han havde hvid hud, måtte han være fra flodriget. Han måtte være en af vores 

brødre som var druknet i floden. Alt liv kommer fra vand, og i vandet havde han fundet tilbage til 

Nu vender han tilbage til os. Han vender hjem.  

Jeg gav ordre til, at vi skulle forberede en festmiddag. Vi skulle møde vores bror igen, og han skulle 

bydes velkommen i landsbyen med jubel. Vi tog vores traditionelle klædedragter på. Vi fandt de 

er frem. Vi lyttede efter slagene fra gongongen, der skulle bekendtgøre, at vores bror 

Nu var han på vej ned af floden! Vi strøg fremad, min kano ledte optoget, mens de andre fulgte 

efter. Folk sang og dansede for at vise deres glæde. Dette var alt sammen for at ære den første 

hvide mand, som vi nogensinde havde set.  

Men da vi kom tættere på hans kano lød der høje brag: Bang, bang, bang! Og ildpindene sørgede 

for, at vi fik små stykker metal i os. Vores munde stod vidt åbne, og vi kunne ikke lukke dem igen. 

Det var ting, vi aldrig havde hørt om, aldrig havde set, aldrig have turde drømme om 

onde ånders arbejde? Mange af mine mænd faldt i vandet. Hvorfor? Flygtede de for at komme i 

sikkerhed? Nej, for andre af dem faldt ned i kanonerne. Nogle skreg frygteligt. Andre var helt stille. 

De var døde, og blodet flød fra små huller i deres kroppe. 

”Krig, krig, dette er krig”, skreg jeg. ”Vend om!” 

Vores kanoer vendte om, og vi skyndte os tilbage mod landsbyen med alt den kraft, v

mønstre. Men de fulgte efter os. Det var ikke vores bror! Det var den værste fjende, vores land 

 

Beretning fra Kong Mojimba, fortæl til fader Joseph Fraessle. Trykt i The Quest for Africa, s. 

Schiffers, 1957, New York, NY: Putnam & Sons.  

I denne historie, fortæller kong Mojimbo, som levede langs Congo floden om, hvordan hans folk 

bød den første hvide mand, de nogensinde havde set, velkommen. Han fortalte historien til en 

Da vi hørte, at en mand som var hvid i huden rejste ned langs floden, blev vi målløse af 

lød trommerne og spredte den mærkelig nyhed – en mand 

med hvid hud! Hvis han havde hvid hud, måtte han være fra flodriget. Han måtte være en af vores 

brødre som var druknet i floden. Alt liv kommer fra vand, og i vandet havde han fundet tilbage til 

Jeg gav ordre til, at vi skulle forberede en festmiddag. Vi skulle møde vores bror igen, og han skulle 

bydes velkommen i landsbyen med jubel. Vi tog vores traditionelle klædedragter på. Vi fandt de 

er frem. Vi lyttede efter slagene fra gongongen, der skulle bekendtgøre, at vores bror 

Nu var han på vej ned af floden! Vi strøg fremad, min kano ledte optoget, mens de andre fulgte 

læde. Dette var alt sammen for at ære den første 

Men da vi kom tættere på hans kano lød der høje brag: Bang, bang, bang! Og ildpindene sørgede 

i kunne ikke lukke dem igen. 

Det var ting, vi aldrig havde hørt om, aldrig havde set, aldrig have turde drømme om – var det 

onde ånders arbejde? Mange af mine mænd faldt i vandet. Hvorfor? Flygtede de for at komme i 

ed i kanonerne. Nogle skreg frygteligt. Andre var helt stille. 

Vores kanoer vendte om, og vi skyndte os tilbage mod landsbyen med alt den kraft, vi kunne 

mønstre. Men de fulgte efter os. Det var ikke vores bror! Det var den værste fjende, vores land 

Trykt i The Quest for Africa, s. 



 

 

 

Mødet på Mødet på Mødet på Mødet på CCCCongoongoongoongoflodenflodenflodenfloden: Der var ingen velkomst: Der var ingen velkomst: Der var ingen velkomst: Der var ingen velkomst
 
Henry Stanley var den første hvide mand til at rejse på hele Congo floden. Han var journalist og 

skrev bøger om sine rejser. I denne historie genkalder han, hvordan han blev mødt af nogle 

afrikanere, mens han rejste på floden for over 100 år siden. 

Omkring kl. 8.00 så vi en markedsplads, hvor der var mange små kanoer samlet. Mændene gik ned 

i kanoerne og begyndte at kredse om os. Vi forholdt os i ro i et godt stykke tid, men mændene 

begyndte at blive modigere og kastede deres træspyd efter os og hver gang 

”mutt” (ordet betyder stang). Vi affyrede vores pistoler et vist antal gange, hvilket fik dem til at 

forlade stedet. Trommer vækkede dog hele landet til live, og der lød øredøvende lyde fra horn. 

Nogle kanoer begyndte at følge efter os. 

Ved 14-tiden kom vi til et stort vandløb. Der så vi en stor flåde af kanoer. Mændene i kanoerne 

rejste sig, og der lød et højt brøl, da de så os, og de begyndte at blæse endnu mere overdøvende i 

deres horn. Op ad floden var et syn, som fik blodet i vores å

flåde af kanoer, som var på vej mod os. Flåden udgjorde det største antal både, vi nogensinde 

havde set… Der var 54 i alt! 

En kæmpemæssig kano ledte flåden. I forstavnen var der 10 unge krigere, og deres hoveder

smykket med røde fjer; ved agterstavnen var der 8 mænd med lange pagajer, hvis hoveder var 

dekoreret med elfenbenskugler, og det var dem som styrede det kæmpemæssige fartøj. Larmen 

fra trommerne og hornene og den taktfast råben fra 2000 mænd hjalp ikk

nerver.  

Jeg sagde til mine mænd: ”Drenge, I må være hårde som stål; vent, indtil I ser det første spyd, så 

tag godt sigte. Tænk ikke på at løbe væk, fordi det er kun vores geværer, der kan redde os nu.”

Den kæmpemæssige kano sigted

den var 50 meter væk afveg den og drejede til siden. Da den næsten var modsat os, kastede 

krigerne deres spyd. Enhver lyd druknede efterfølgende her i geværilden. Vi var vrede nu. 

Det var en blodtørstig verden, og vi følte for første gang, at vi hadede disse beskidte mennesker, 

der levede i den. Vi fulgte dem op langs floden, indtil vi så deres landsby. Vi jagede dem ind i 

skovene, indtil de gav op.   

Kilde: Through the Dark Continent, Vol. 2

Harper & Row.  
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: Der var ingen velkomst: Der var ingen velkomst: Der var ingen velkomst: Der var ingen velkomst    

Henry Stanley var den første hvide mand til at rejse på hele Congo floden. Han var journalist og 

skrev bøger om sine rejser. I denne historie genkalder han, hvordan han blev mødt af nogle 

afrikanere, mens han rejste på floden for over 100 år siden.  

g kl. 8.00 så vi en markedsplads, hvor der var mange små kanoer samlet. Mændene gik ned 

i kanoerne og begyndte at kredse om os. Vi forholdt os i ro i et godt stykke tid, men mændene 

begyndte at blive modigere og kastede deres træspyd efter os og hver gang nogle råbte ordet 

”mutt” (ordet betyder stang). Vi affyrede vores pistoler et vist antal gange, hvilket fik dem til at 

forlade stedet. Trommer vækkede dog hele landet til live, og der lød øredøvende lyde fra horn. 

Nogle kanoer begyndte at følge efter os.  

tiden kom vi til et stort vandløb. Der så vi en stor flåde af kanoer. Mændene i kanoerne 

rejste sig, og der lød et højt brøl, da de så os, og de begyndte at blæse endnu mere overdøvende i 

deres horn. Op ad floden var et syn, som fik blodet i vores åre til at fryse til is; Det var en gigantisk 

flåde af kanoer, som var på vej mod os. Flåden udgjorde det største antal både, vi nogensinde 

En kæmpemæssig kano ledte flåden. I forstavnen var der 10 unge krigere, og deres hoveder

smykket med røde fjer; ved agterstavnen var der 8 mænd med lange pagajer, hvis hoveder var 

dekoreret med elfenbenskugler, og det var dem som styrede det kæmpemæssige fartøj. Larmen 

fra trommerne og hornene og den taktfast råben fra 2000 mænd hjalp ikke til at berolige vores 

Jeg sagde til mine mænd: ”Drenge, I må være hårde som stål; vent, indtil I ser det første spyd, så 

tag godt sigte. Tænk ikke på at løbe væk, fordi det er kun vores geværer, der kan redde os nu.”

Den kæmpemæssige kano sigtede efter min båd, som den skulle til at løbe os over ende, men da 

den var 50 meter væk afveg den og drejede til siden. Da den næsten var modsat os, kastede 

krigerne deres spyd. Enhver lyd druknede efterfølgende her i geværilden. Vi var vrede nu. 

blodtørstig verden, og vi følte for første gang, at vi hadede disse beskidte mennesker, 

der levede i den. Vi fulgte dem op langs floden, indtil vi så deres landsby. Vi jagede dem ind i 

Through the Dark Continent, Vol. 2, pp. 268-275, 1885, by H.M.Stanley, New York, NY: 

Henry Stanley var den første hvide mand til at rejse på hele Congo floden. Han var journalist og 

skrev bøger om sine rejser. I denne historie genkalder han, hvordan han blev mødt af nogle 

g kl. 8.00 så vi en markedsplads, hvor der var mange små kanoer samlet. Mændene gik ned 

i kanoerne og begyndte at kredse om os. Vi forholdt os i ro i et godt stykke tid, men mændene 

nogle råbte ordet 

”mutt” (ordet betyder stang). Vi affyrede vores pistoler et vist antal gange, hvilket fik dem til at 

forlade stedet. Trommer vækkede dog hele landet til live, og der lød øredøvende lyde fra horn. 

tiden kom vi til et stort vandløb. Der så vi en stor flåde af kanoer. Mændene i kanoerne 

rejste sig, og der lød et højt brøl, da de så os, og de begyndte at blæse endnu mere overdøvende i 

re til at fryse til is; Det var en gigantisk 

flåde af kanoer, som var på vej mod os. Flåden udgjorde det største antal både, vi nogensinde 

En kæmpemæssig kano ledte flåden. I forstavnen var der 10 unge krigere, og deres hoveder var 

smykket med røde fjer; ved agterstavnen var der 8 mænd med lange pagajer, hvis hoveder var 

dekoreret med elfenbenskugler, og det var dem som styrede det kæmpemæssige fartøj. Larmen 

e til at berolige vores 

Jeg sagde til mine mænd: ”Drenge, I må være hårde som stål; vent, indtil I ser det første spyd, så 

tag godt sigte. Tænk ikke på at løbe væk, fordi det er kun vores geværer, der kan redde os nu.” 

e efter min båd, som den skulle til at løbe os over ende, men da 

den var 50 meter væk afveg den og drejede til siden. Da den næsten var modsat os, kastede 

krigerne deres spyd. Enhver lyd druknede efterfølgende her i geværilden. Vi var vrede nu.  

blodtørstig verden, og vi følte for første gang, at vi hadede disse beskidte mennesker, 

der levede i den. Vi fulgte dem op langs floden, indtil vi så deres landsby. Vi jagede dem ind i 

275, 1885, by H.M.Stanley, New York, NY: 



 

 

 

Bryd vaner: Bryd vaner: Bryd vaner: Bryd vaner: RegnereglerRegnereglerRegnereglerRegneregler    og regnestykkerog regnestykkerog regnestykkerog regnestykker
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og regnestykkerog regnestykkerog regnestykkerog regnestykker    

------------------------ Fold --------------------- Fold ----------------------

 

---------------------- Fold ---------------------- 

 



 

 

 

    

Bryd vaner: Bryd vaner: Bryd vaner: Bryd vaner: LøsningerLøsningerLøsningerLøsninger    

 

8      - 2 = 10 

12    + 4 = 3 

4    x 3 = 1 

6    / 2 = 12 

9    + 3 = 3 

7    x 4 = 3 

4    - 2 = 6 

8    + 4 = 2 

12    x 2 = 10 

20    + 10 = 2 
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9    + 1 = 9 

5    - 6 = 11 

2    x 1 = 1 

10    + 5 = 2 

12    - 2 = 14 

6    - 6 = 12 

8    - 5 = 13 

6    / 6 = 36 

17    x 2 = 15 

14    - 7 = 21 



 

 

 

TogrejsendeTogrejsendeTogrejsendeTogrejsende    

 
1. En dansker med bande
2. En overvægtig schweizisk børsmægler
3. En italiensk DJ med dyre tasker og dyrt tøj
4. En sort kvinde som sælger 
5. En ung kunstner der sidder i kørestol
6. En russisk mand der lugter af alkohol
7. En tysk rapper med mange piercinger
8. En blind harmonikaspiller fra Østrig
9. En grædende ukrainsk studerende
10. En kvinde med tørklæde og et 
11. En hollandsk aggressiv og
12. En skinhead fra Sverige
13. En foldboldfan fra
14. En prostitueret fra Berlin
15. En fransk bonde der 
16. En flygtning på vej mod 
17. En autonom fra Danmark
18. En norsk narkoman på afvænning
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banderelaterede tatoveringer 
En overvægtig schweizisk børsmægler 

med dyre tasker og dyrt tøj 
kvinde som sælger lædervarer 

der sidder i kørestol 
En russisk mand der lugter af alkohol 

med mange piercinger 
En blind harmonikaspiller fra Østrig 

ukrainsk studerende 
med tørklæde og et spædbarn  

En hollandsk aggressiv og fanatisk feminist 
En skinhead fra Sverige 

foldboldfan fra Belfast 
En prostitueret fra Berlin 
En fransk bonde der kun taler fransk 

på vej mod Tyskland  
En autonom fra Danmark 
En norsk narkoman på afvænning 



 

 

 

Globetrotter spillereglerGlobetrotter spillereglerGlobetrotter spillereglerGlobetrotter spilleregler    

Regelsæt for kortspillet:

I har nu omkring 5 minutter til at studere og øve 

spillet ”Globetrotter”. Derefter fjernes reglerne og 

ingen verbal kommunikation vil efterfølgende 

være tilladt.  

I må gerne gestikulere og tegne billeder (ikke ord), 

men I må ikke snakke, skrive eller bruge 

tegnesprog. 

 

Derefter begynder turneringen og I vil have et par 

minutter til at spille ved jeres bord (i stilhed).

  

Pointtælling begynder ved turneringens start

Omgangsvinder: Den spil

flest stik i omgangen (en ”hånd”). 

Hvis et spil ikke er færdigt når 

runden slutter, er det den spiller 

med flest stik som vinder.

Rundevinder: Den spiller der 

vinder flest omgange (normalt går 

der flere omgange på en runde) 

 

Hver runde varer et par minutter. 

Vinder(e) og taber(e) rykker således efter hver 

runde: 

- De 2 spillere, som har vundet flest 

omgange i løbet af en runde rykker op til 

det næste bord i rækken.  

- De to spillere, som vandt færrest runder i 

omgangen rykker ned til det næste bor

rækken 

- Hvis der er pointlighed, hvad enten det 

drejer sig om at rykke op eller ned, 

afgøres det ved sten-saks-papir (bedst af 

1) 

- De andre spillere forbliver ved bordet. 
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Regelsæt for kortspillet: 

I har nu omkring 5 minutter til at studere og øve 

spillet ”Globetrotter”. Derefter fjernes reglerne og 

verbal kommunikation vil efterfølgende 

og tegne billeder (ikke ord), 

men I må ikke snakke, skrive eller bruge 

og I vil have et par 

minutter til at spille ved jeres bord (i stilhed). 

begynder ved turneringens start 

: Den spiller der får 

flest stik i omgangen (en ”hånd”). 

Hvis et spil ikke er færdigt når 

runden slutter, er det den spiller 

med flest stik som vinder. 

: Den spiller der 

vinder flest omgange (normalt går 

der flere omgange på en runde)  

rykker således efter hver 

De 2 spillere, som har vundet flest 

omgange i løbet af en runde rykker op til 

De to spillere, som vandt færrest runder i 

omgangen rykker ned til det næste bord i 

Hvis der er pointlighed, hvad enten det 

drejer sig om at rykke op eller ned, 

papir (bedst af 

De andre spillere forbliver ved bordet.  

 

Globetrotter – spillet, der både er nemt at 

lære og nemt at spille 

Kort:  Der bruges 28 kort 

7 i hver kulør. Es er det laveste kort.

Spillere:  normalt 4-6; det varierer

Give kort:  Kortgiveren blander kortene og 

giver dem ud én af gangen. Hver 

spiller får mellem 4

(afhængig af antal spillere)

Start:  Personen til venstre for kortgiveren 

starter med hvilken som helst 

kulør.  

Vinde stik: Når alle har spillet et kort, er det 

det højeste kort som vinder stikket. 

Den som vinder, samler stikket og 

lægger det med kortsiden nedad

Fortsættelse:  Vinderen af sti

spille ud igen. Således fortsætter 

det indtil alle kort er spillet. 

Bekende kulør:  

 Den der spiller ud, må spille alle 

kulører. De andre spillere skal 

bekende kulør (dvs. at de andre 

også skal spille samme kulør.) Hvis 

du ikke har et 

som udspillet, kan du spille en 

anden farve. Stikket vindes af den 

med det højeste kort i den 

oprindelige kulør, medmindre der 

trumfes. 

Trumf: I dette spil er ruder trumf. Hvis du 

ikke har et kort i den samme kulør 

som udspillet, kan du 

trumf og vinde hånden. Den 

højeste trumf vinder (hvis der 

spilles flere).

Slut/sejr:  Omgangen slutter

blevet spillet. Den spiller, som 

sidder med flest stik til sidst, vinder 

omgangen. 

spillet, der både er nemt at 

ruges 28 kort – es, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 i hver kulør. Es er det laveste kort. 

6; det varierer 

Kortgiveren blander kortene og 

giver dem ud én af gangen. Hver 

spiller får mellem 4-7 kort 

(afhængig af antal spillere) 

Personen til venstre for kortgiveren 

starter med hvilken som helst 

Når alle har spillet et kort, er det 

det højeste kort som vinder stikket. 

Den som vinder, samler stikket og 

lægger det med kortsiden nedad 

Vinderen af stikket starter med at 

spille ud igen. Således fortsætter 

det indtil alle kort er spillet.  

Den der spiller ud, må spille alle 

kulører. De andre spillere skal 

bekende kulør (dvs. at de andre 

også skal spille samme kulør.) Hvis 

du ikke har et kort i samme kulør 

som udspillet, kan du spille en 

anden farve. Stikket vindes af den 

med det højeste kort i den 

oprindelige kulør, medmindre der 

I dette spil er ruder trumf. Hvis du 

ikke har et kort i den samme kulør 

som udspillet, kan du spille en 

trumf og vinde hånden. Den 

højeste trumf vinder (hvis der 

spilles flere). 

Omgangen slutter, når alle kort er 

blevet spillet. Den spiller, som 

sidder med flest stik til sidst, vinder 

omgangen.  



 

 

 

 

Regelsæt for kortspillet:

I har nu omkring 5 minutter til at studere og øve 

spillet ”Globetrotter”. Derefter fjernes reglerne og 

ingen verbal kommunikation vil efterfølgende 

være tilladt.  

I må gerne gestikulere og tegne billeder (ikke ord), 

men I må ikke snakke, skrive eller bruge 

tegnesprog. 

 

Derefter begynder turneringen og I vil have et par 

minutter til at spille ved jeres bord (i stilhed).

  

Pointtælling begynder ved turneringens start

Omgangsvinder: Den spiller der får 

flest stik i omgangen (en ”hånd”). 

Hvis et spil ikke er færdigt når 

runden slutter, er det den spiller 

med flest stik som vinder.

Rundevinder: Den spiller der 

vinder flest omgange (normalt går 

der flere omgange på en runde) 

 

Hver runde varer et par minutter. 

Vinder(e) og taber(e) rykker således efter hver 

runde: 

- De 2 spillere, som har vundet flest 

omgange i løbet af en runde rykker op til 

det næste bord i rækken.  

- De to spillere, som vandt færrest runder i 

omgangen rykker ned til det næste bord i 

rækken 

- Hvis der er pointlighed, hvad enten det 

drejer sig om at rykke op eller 

afgøres det ved sten-saks-papir (bedst af 

1) 

- De andre spillere forbliver ved bordet. 
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Regelsæt for kortspillet: 

ng 5 minutter til at studere og øve 

spillet ”Globetrotter”. Derefter fjernes reglerne og 

verbal kommunikation vil efterfølgende 

I må gerne gestikulere og tegne billeder (ikke ord), 

men I må ikke snakke, skrive eller bruge 

og I vil have et par 

minutter til at spille ved jeres bord (i stilhed). 

begynder ved turneringens start 

: Den spiller der får 

flest stik i omgangen (en ”hånd”). 

Hvis et spil ikke er færdigt når 

en slutter, er det den spiller 

med flest stik som vinder. 

: Den spiller der 

vinder flest omgange (normalt går 

der flere omgange på en runde)  

rykker således efter hver 

, som har vundet flest 

omgange i løbet af en runde rykker op til 

De to spillere, som vandt færrest runder i 

omgangen rykker ned til det næste bord i 

Hvis der er pointlighed, hvad enten det 

drejer sig om at rykke op eller ned, 

papir (bedst af 

De andre spillere forbliver ved bordet.  

 

Globetrotter – spillet, der både er nemt at 

lære og nemt at spille 

Kort:  Der bruges 28 kort 

7 i hver kulør. Es er det laveste kort.

Spillere:  normalt 4-6; det varierer

Give kort:  Kortgiveren blander kortene og 

giver dem ud én af gangen. Hver 

spiller får mellem 4

(afhængig af antal spillere)

Start:  Personen til venstre for kortgiveren 

starter med hvilken som helst 

kulør.  

Vinde stik: Når alle har spillet et kort, er det 

det højeste kort som vinder stikket. 

Den som vinder, samler stikket og 

lægger det med kortsiden nedad

Fortsættelse:  Vinderen af stikket starter med at 

spille ud igen. Således fortsætter 

det indtil alle kort er spillet. 

Bekende kulør:  

 Den der smider ud, må spille alle 

kulører. De andre spillere skal 

bekende kulør (dvs. at de andre 

også skal spille samme kulør.) Hvis 

du ikke har et kort i samme kulør 

som udspillet, kan du spille en 

anden farve. Stikket vindes af den 

med det højeste kort i den 

oprindelige kulør, medmindre der 

trumfes. 

Trumf: I dette spil er spar trumf. Hvis du 

ikke har et kort i den samme kulør 

som udspillet, kan du spille en 

trumf og vinde hånden. Den 

højeste trumf vinder (hvis der 

spilles flere).

Slut/sejr:  Omgangen slutter når alle kort er 

blevet spillet. Den spiller, som 

sidder med flest stik til sidst, vinder 

omgangen. 

spillet, der både er nemt at 

Der bruges 28 kort – es, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 i hver kulør. Es er det laveste kort. 

6; det varierer 

Kortgiveren blander kortene og 

giver dem ud én af gangen. Hver 

spiller får mellem 4-7 kort 

(afhængig af antal spillere) 

Personen til venstre for kortgiveren 

starter med hvilken som helst 

år alle har spillet et kort, er det 

det højeste kort som vinder stikket. 

Den som vinder, samler stikket og 

lægger det med kortsiden nedad 

Vinderen af stikket starter med at 

spille ud igen. Således fortsætter 

det indtil alle kort er spillet.  

Den der smider ud, må spille alle 

kulører. De andre spillere skal 

bekende kulør (dvs. at de andre 

også skal spille samme kulør.) Hvis 

du ikke har et kort i samme kulør 

som udspillet, kan du spille en 

anden farve. Stikket vindes af den 

det højeste kort i den 

oprindelige kulør, medmindre der 

I dette spil er spar trumf. Hvis du 

ikke har et kort i den samme kulør 

som udspillet, kan du spille en 

trumf og vinde hånden. Den 

højeste trumf vinder (hvis der 

spilles flere). 

Omgangen slutter når alle kort er 

blevet spillet. Den spiller, som 

sidder med flest stik til sidst, vinder 

omgangen. 



 

 

 

Regelsæt for 

kortspillet: 

I har nu omkring 5 minutter til at studere og øve 

spillet ”Globetrotter”. Derefter fjernes reglerne og 

ingen verbal kommunikation vil efterfølgende 

være tilladt.  

I må gerne gestikulere og tegne billeder (ikke ord), 

men I må ikke snakke, skrive eller bruge 

tegnesprog. 

 

Derefter begynder turneringen og I vil have et par 

minutter til at spille ved jeres bord (i 

  

Pointtælling begynder ved turneringens start

Omgangsvinder: Den spiller der får 

flest stik i omgangen (en ”hånd”). 

Hvis et spil ikke er færdigt når 

runden slutter, er det den spiller 

med flest stik som vinder.

Rundevinder: Den spiller der 

vinder flest omgange (normalt går 

der flere omgange på en runde) 

 

Hver runde varer et par minutter. 

Vinder(e) og taber(e) rykker således efter hver 

runde: 

- De 2 spillere, som har vundet flest 

omgange i løbet af en runde rykker op til 

det næste bord i rækken.  

- De to spillere, som vandt færrest runder i 

omgangen rykker ned til det næste bord i 

rækken 

- Hvis der er pointlighed, hvad enten det 

drejer sig om at rykke op eller ned, 

afgøres det ved sten-saks-papir (bedst af 

1) 

- De andre spillere forbliver ved bordet. 
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Regelsæt for  

 

I har nu omkring 5 minutter til at studere og øve 

spillet ”Globetrotter”. Derefter fjernes reglerne og 

verbal kommunikation vil efterfølgende 

I må gerne gestikulere og tegne billeder (ikke ord), 

men I må ikke snakke, skrive eller bruge 

og I vil have et par 

minutter til at spille ved jeres bord (i stilhed). 

begynder ved turneringens start 

: Den spiller der får 

flest stik i omgangen (en ”hånd”). 

Hvis et spil ikke er færdigt når 

runden slutter, er det den spiller 

med flest stik som vinder. 

: Den spiller der 

vinder flest omgange (normalt går 

der flere omgange på en runde)  

rykker således efter hver 

De 2 spillere, som har vundet flest 

omgange i løbet af en runde rykker op til 

De to spillere, som vandt færrest runder i 

omgangen rykker ned til det næste bord i 

Hvis der er pointlighed, hvad enten det 

drejer sig om at rykke op eller ned, 

papir (bedst af 

bliver ved bordet.  

 

Globetrotter – spillet, der både er nemt at 

lære og nemt at spille 

Kort:  Der bruges 28 kort 

7 i hver kulør. Es er det laveste kort.

Spillere:  normalt 4-6; det varierer

Give kort:  Kortgiveren blander kortene og

giver dem ud én af gangen. Hver 

spiller får mellem 4

(afhængig af antal spillere)

Start:  Personen til venstre for kortgiveren 

starter med hvilken som helst 

kulør.  

Vinde stik: Når alle har spillet et kort, er det 

det højeste kort som vinder stikke

Den som vinder, samler stikket og 

lægger det med kortsiden nedad.

Fortsættelse:  Vinderen af stikket starter med at 

spille ud igen. Således fortsætter 

det indtil alle kort er spillet. 

Bekende kulør:  

 Den der spiller ud, må spille alle 

kulører. De andr

bekende kulør (dvs. at de andre 

også skal spille samme kulør.) Hvis 

du ikke har et kort i samme kulør 

som udspillet kan du spille en 

anden farve. Stikket vindes af den 

med det højeste kort i den 

oprindelige kulør.

Slut/sejr:  Omgangen slutt

blevet spillet. Den spiller, som 

sidder med flest stik til sidst, vinder 

omgangen. 

 

 

 

 

spillet, der både er nemt at 

Der bruges 28 kort – es, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 i hver kulør. Es er det laveste kort. 

6; det varierer 

Kortgiveren blander kortene og 

giver dem ud én af gangen. Hver 

spiller får mellem 4-7 kort 

(afhængig af antal spillere) 

Personen til venstre for kortgiveren 

starter med hvilken som helst 

Når alle har spillet et kort, er det 

det højeste kort som vinder stikket. 

Den som vinder, samler stikket og 

lægger det med kortsiden nedad. 

Vinderen af stikket starter med at 

spille ud igen. Således fortsætter 

det indtil alle kort er spillet.  

Den der spiller ud, må spille alle 

kulører. De andre spillere skal 

bekende kulør (dvs. at de andre 

også skal spille samme kulør.) Hvis 

du ikke har et kort i samme kulør 

som udspillet kan du spille en 

anden farve. Stikket vindes af den 

med det højeste kort i den 

oprindelige kulør. 

Omgangen slutter, når alle kort er 

blevet spillet. Den spiller, som 

sidder med flest stik til sidst, vinder 

omgangen.  



 

 

 

 

Regelsæt for kortspillet:

I har nu omkring 5 minutter til at studere og øve 

spillet ”Globetrotter”. Derefter fjernes reglerne og 

ingen verbal kommunikation vil efterfølgende 

være tilladt.  

I må gerne gestikulere og tegne billeder (ikke ord), 

men I må ikke snakke, skrive eller bruge 

tegnesprog. 

 

Derefter begynder turneringen og I vil have et par 

minutter til at spille ved jeres bord (i st

  

Pointtælling begynder ved turneringens start

Omgangsvinder: Den spiller der får 

flest stik i omgangen (en ”hånd”). 

Hvis et spil ikke er færdigt når 

runden slutter, er det den spiller 

med flest stik som vinder.

Rundevinder: Den spiller der 

vinder flest omgange (normalt går 

der flere omgange på en runde) 

 

Hver runde varer et par minutter. 

Vinder(e) og taber(e) rykker således efter hver 

runde: 

- De 2 spillere, som har vundet flest 

omgange i løbet af en runde rykker op til 

det næste bord i rækken.  

- De to spillere, som vandt færrest runder i 

omgangen rykker ned til det næste bord i 

rækken 

- Hvis der er pointlighed, hvad enten det 

drejer sig om at rykke op eller ned, 

afgøres det ved sten-saks-papir (bedst af 

1) 

- De andre spillere forbliver ved bordet. 
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Regelsæt for kortspillet: 

I har nu omkring 5 minutter til at studere og øve 

spillet ”Globetrotter”. Derefter fjernes reglerne og 

verbal kommunikation vil efterfølgende 

I må gerne gestikulere og tegne billeder (ikke ord), 

men I må ikke snakke, skrive eller bruge 

og I vil have et par 

minutter til at spille ved jeres bord (i stilhed). 

begynder ved turneringens start 

: Den spiller der får 

flest stik i omgangen (en ”hånd”). 

Hvis et spil ikke er færdigt når 

runden slutter, er det den spiller 

med flest stik som vinder. 

: Den spiller der 

flest omgange (normalt går 

der flere omgange på en runde)  

rykker således efter hver 

De 2 spillere, som har vundet flest 

omgange i løbet af en runde rykker op til 

to spillere, som vandt færrest runder i 

omgangen rykker ned til det næste bord i 

Hvis der er pointlighed, hvad enten det 

drejer sig om at rykke op eller ned, 

papir (bedst af 

De andre spillere forbliver ved bordet.  

 

Globetrotter – spillet, der både er nemt at 

lære og nemt at spille 

Kort:  Der bruges 28 kort 

7 i hver kulør. Es er det højeste 

kort. 

Spillere:  normalt 4-6; det varierer

Give kort:  Kortgiveren blander kortene og 

giver dem ud én af 

spiller får mellem 4

(afhængig af antal spillere)

Start:  Personen til venstre for kortgiveren 

starter med hvilken som helst 

kulør.  

Vinde stik: Når alle har spillet et kort, er det 

det højeste kort som vinder stikket. 

Den som vinder, s

lægger det med kortsiden nedad.

Fortsættelse:  Vinderen af stikket starter med at 

spille ud igen. Således fortsætter 

det indtil alle kort er spillet. 

Bekende kulør:  

Den der spiller ud, må spille alle 

kulører. De andre spillere skal 

bekende kulør (medmindre der 

trumfes, se nedenfor) Hvis du ikke 

har et kort i samme kulør som 

udspillet, kan du spille en anden 

farve. Stikket vindes af den med det 

højeste kort i den oprindelige kulør, 

medmindre der trumfes.

Trumf: I dette spil er spar trumf. 

spille spar på alle tidspunkter i 

spillet – også selvom man har kort i 

den udspillede kulør. Dette kaldes 

at trumfe. Den højeste trumf vinder 

hånden (hvis der spilles flere).

Slut/sejr:  Omgangen slutter når alle kort er 

blevet spillet. Den spiller

sidder med flest stik til sidst, vinder 

omgangen. 

spillet, der både er nemt at 

Der bruges 28 kort – es, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 i hver kulør. Es er det højeste 

6; det varierer 

Kortgiveren blander kortene og 

giver dem ud én af gangen. Hver 

spiller får mellem 4-7 kort 

(afhængig af antal spillere) 

Personen til venstre for kortgiveren 

starter med hvilken som helst 

Når alle har spillet et kort, er det 

det højeste kort som vinder stikket. 

Den som vinder, samler stikket og 

lægger det med kortsiden nedad. 

Vinderen af stikket starter med at 

spille ud igen. Således fortsætter 

det indtil alle kort er spillet.  

Den der spiller ud, må spille alle 

kulører. De andre spillere skal 

de kulør (medmindre der 

trumfes, se nedenfor) Hvis du ikke 

har et kort i samme kulør som 

udspillet, kan du spille en anden 

farve. Stikket vindes af den med det 

højeste kort i den oprindelige kulør, 

medmindre der trumfes. 

I dette spil er spar trumf. Man kan 

spille spar på alle tidspunkter i 

også selvom man har kort i 

den udspillede kulør. Dette kaldes 

at trumfe. Den højeste trumf vinder 

hånden (hvis der spilles flere). 

Omgangen slutter når alle kort er 

blevet spillet. Den spiller, som 

sidder med flest stik til sidst, vinder 

omgangen.  



 

 

 

Regelsæt for kortspillet:

I har nu omkring 5 minutter til at studere og øve 

spillet ”Globetrotter”. Derefter fjernes reglerne og 

ingen verbal kommunikation vil efterfølgende 

være tilladt.  

I må gerne gestikulere og tegne billeder (ikke ord), 

men I må ikke snakke, skrive eller bruge 

tegnesprog. 

 

Derefter begynder turneringen og I vil have et par 

minutter til at spille ved jeres bord (i stilhed).

  

Pointtælling begynder ved turneringens start

Omgangsvinder: Den spiller der får 

flest stik i omgangen (en ”hånd”). 

Hvis et spil ikke er færdigt når 

runden slutter, er det den spiller 

med flest stik som vinder.

Rundevinder: Den spiller der 

vinder flest omgange (normalt går 

der flere omgange på en runde) 

 

Hver runde varer et par minutter. 

Vinder(e) og taber(e) rykker således efter hver 

runde: 

- De 2 spillere, som har vundet flest 

omgange i løbet af en runde rykker op til 

det næste bord i rækken.  

- De to spillere, som vandt færrest runder i 

omgangen rykker ned til det næste bord i 

rækken 

- Hvis der er pointlighed, hvad enten det 

drejer sig om at rykke op eller ned, 

afgøres det ved sten-saks-papir (bedst af 

1) 

- De andre spillere forbliver ved bordet. 
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Regelsæt for kortspillet: 

I har nu omkring 5 minutter til at studere og øve 

spillet ”Globetrotter”. Derefter fjernes reglerne og 

verbal kommunikation vil efterfølgende 

gestikulere og tegne billeder (ikke ord), 

men I må ikke snakke, skrive eller bruge 

og I vil have et par 

minutter til at spille ved jeres bord (i stilhed). 

begynder ved turneringens start 

: Den spiller der får 

flest stik i omgangen (en ”hånd”). 

Hvis et spil ikke er færdigt når 

runden slutter, er det den spiller 

med flest stik som vinder. 

: Den spiller der 

vinder flest omgange (normalt går 

der flere omgange på en runde)  

rykker således efter hver 

De 2 spillere, som har vundet flest 

omgange i løbet af en runde rykker op til 

De to spillere, som vandt færrest runder i 

et næste bord i 

Hvis der er pointlighed, hvad enten det 

drejer sig om at rykke op eller ned, 

papir (bedst af 

De andre spillere forbliver ved bordet.  

Globetrotter – spillet, der både er nemt at 

lære og nemt at spille 

Kort:  Der bruges 28 kort 

7 i hver kulør. Es er det højeste 

kort. 

Spillere:  normalt 4-6; det varierer

Give kort:  Kortgiveren blander kortene og 

giver dem ud én af gangen. Hver 

spiller får mellem 4

(afhængig af antal spillere)

Start:  Personen til venstre for kortgiveren 

starter med hvilken som helst 

kulør.  

Vinde stik: Når alle har spillet et kort, er det 

det højeste kort som vinder stikket. 

Den som vinder, samler stikket og 

lægger det med kortsiden nedad

Fortsættelse:  Vinderen af stikket starter med at 

spille ud igen. Således fortsætter 

det indtil alle kort er spillet. 

Bekende kulør:  

 Den der spiller ud, må spille alle 

kulører. De andre spillere skal 

bekende kulør (dvs. at de andre 

også skal spille samme kulør.) Hvis 

du ikke har et kort i samme kulør 

som udspillet, kan du spille en 

anden farve. Stikket vindes af den 

med det højeste kort i den 

oprindelige kulør

Slut/sejr:  Omgangen slutter

blevet spillet. Den spiller, som 

sidder med flest stik til sidst, vind

omgangen. 

 

  

 

 

 

spillet, der både er nemt at 

Der bruges 28 kort – es, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 i hver kulør. Es er det højeste 

6; det varierer 

Kortgiveren blander kortene og 

giver dem ud én af gangen. Hver 

spiller får mellem 4-7 kort 

(afhængig af antal spillere) 

Personen til venstre for kortgiveren 

starter med hvilken som helst 

Når alle har spillet et kort, er det 

det højeste kort som vinder stikket. 

Den som vinder, samler stikket og 

lægger det med kortsiden nedad 

n af stikket starter med at 

spille ud igen. Således fortsætter 

det indtil alle kort er spillet.  

Den der spiller ud, må spille alle 

kulører. De andre spillere skal 

bekende kulør (dvs. at de andre 

også skal spille samme kulør.) Hvis 

ar et kort i samme kulør 

spillet, kan du spille en 

anden farve. Stikket vindes af den 

med det højeste kort i den 

oprindelige kulør 

Omgangen slutter, når alle kort er 

blevet spillet. Den spiller, som 

sidder med flest stik til sidst, vinder 

omgangen.  



 

 

 

Regelsæt for kortspillet:

I har nu omkring 5 minutter til at studere og øve 

spillet ”Globetrotter”. Derefter fjernes reglerne og 

ingen verbal kommunikation vil efterfølgende 

være tilladt.  

I må gerne gestikulere og tegne billeder (ikke 

men I må ikke snakke, skrive eller bruge 

tegnesprog. 

 

Derefter begynder turneringen og I vil have et par 

minutter til at spille ved jeres bord (i stilhed).

  

Pointtælling begynder ved turneringens start

Omgangsvinder: Den spiller der får 

flest stik i omgangen (en ”hånd”). 

Hvis et spil ikke er færdigt når 

runden slutter, er det den spiller 

med flest stik som vinder.

Rundevinder: Den spiller der 

vinder flest omgange (normalt går 

der flere omgange på en runde) 

 

Hver runde varer et par minutter. 

Vinder(e) og taber(e) rykker således efter hver 

runde: 

- De 2 spillere, som har vundet flest 

omgange i løbet af en runde rykker op til 

det næste bord i rækken.  

- De to spillere, som vandt færrest runder i 

omgangen rykker ned til det næste bord i 

rækken 

- Hvis der er pointlighed, hvad enten det 

drejer sig om at rykke op eller ned, 

afgøres det ved sten-saks-papir (bedst af 

1) 

- De andre spillere forbliver ved bordet. 
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Regelsæt for kortspillet: 

I har nu omkring 5 minutter til at studere og øve 

spillet ”Globetrotter”. Derefter fjernes reglerne og 

verbal kommunikation vil efterfølgende 

I må gerne gestikulere og tegne billeder (ikke ord), 

men I må ikke snakke, skrive eller bruge 

og I vil have et par 

minutter til at spille ved jeres bord (i stilhed). 

begynder ved turneringens start 

: Den spiller der får 

omgangen (en ”hånd”). 

Hvis et spil ikke er færdigt når 

runden slutter, er det den spiller 

med flest stik som vinder. 

: Den spiller der 

vinder flest omgange (normalt går 

der flere omgange på en runde)  

rykker således efter hver 

De 2 spillere, som har vundet flest 

omgange i løbet af en runde rykker op til 

De to spillere, som vandt færrest runder i 

omgangen rykker ned til det næste bord i 

intlighed, hvad enten det 

drejer sig om at rykke op eller ned, 

papir (bedst af 

De andre spillere forbliver ved bordet.  

Globetrotter – spillet, der både er nemt at 

lære og nemt at spille 

Kort:  Der bruges 28 kort 

7 i hver kulør. Es er det højeste 

kort. 

Spillere:  normalt 4-6; det varierer

Give kort:  Kortgiveren blander kortene og 

giver dem ud én af gangen. Hver 

spiller får mellem 4

(afhængig af antal spillere)

Start:  Personen til venstre for deale

starter med hvilken som helst 

kulør.  

Vinde stik: Når alle har spillet et kort, er det 

det højeste kort som vinder stikket. 

Den som vinder, samler stikket og 

lægger det med kortsiden nedad

Fortsættelse:  Vinderen af stikket starter med at 

spille ud ige

det indtil alle kort er spillet. 

Bekende kulør:  

 Den der spiller ud, må spille alle 

kulører. De andre spillere skal 

bekende kulør (dvs. at de andre 

også skal spille samme kulør.) Hvis 

du ikke har et kort i samme kulør 

som udspillet,

anden farve. Stikket vindes af den 

med det højeste kort i den 

oprindelige kulør, medmindre der 

trumfes 

Trumf: I dette spil er spar trumf. Hvis du 

ikke har et kort i den samme kulør 

som udspillet, kan du smide en 

trumf på og vinde hånden. 

højeste trumf vinder (hvis der 

spilles flere).

Slut/sejr:  Omgangen slutter

blevet spillet. Den spiller, som 

sidder med flest stik til sidst, vinder 

omgangen. 

spillet, der både er nemt at 

Der bruges 28 kort – es, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 i hver kulør. Es er det højeste 

6; det varierer 

Kortgiveren blander kortene og 

giver dem ud én af gangen. Hver 

spiller får mellem 4-7 kort 

(afhængig af antal spillere) 

Personen til venstre for dealeren 

starter med hvilken som helst 

Når alle har spillet et kort, er det 

det højeste kort som vinder stikket. 

Den som vinder, samler stikket og 

lægger det med kortsiden nedad 

Vinderen af stikket starter med at 

spille ud igen. Således fortsætter 

det indtil alle kort er spillet.  

Den der spiller ud, må spille alle 

kulører. De andre spillere skal 

bekende kulør (dvs. at de andre 

også skal spille samme kulør.) Hvis 

du ikke har et kort i samme kulør 

som udspillet, kan du spille en 

anden farve. Stikket vindes af den 

med det højeste kort i den 

oprindelige kulør, medmindre der 

I dette spil er spar trumf. Hvis du 

ikke har et kort i den samme kulør 

som udspillet, kan du smide en 

trumf på og vinde hånden. Den 

højeste trumf vinder (hvis der 

spilles flere). 

Omgangen slutter, når alle kort er 

blevet spillet. Den spiller, som 

sidder med flest stik til sidst, vinder 

omgangen.  



 

 

 

 

Regelsæt for kortspillet:

I har nu omkring 5 minutter til at studere og øve 

spillet ”Globetrotter”. Derefter fjernes reglerne og 

ingen verbal kommunikation vil efterfølgende 

være tilladt.  

I må gerne gestikulere og tegne billeder (ikke ord), 

men I må ikke snakke, skrive eller bruge

tegnesprog. 

 

Derefter begynder turneringen og I vil have et par 

minutter til at spille ved jeres bord (i stilhed).

  

Pointtælling begynder ved turneringens start

Omgangsvinder: Den spiller der får 

flest stik i omgangen (en ”hånd”). 

Hvis et spil ikke er færdigt når 

runden slutter, er det den spiller 

med flest stik som vinder.

Rundevinder: Den spiller der 

vinder flest omgange (normalt går 

der flere omgange på en runde) 

 

Hver runde varer et par minutter. 

Vinder(e) og taber(e) rykker således efter hver 

runde: 

- De 2 spillere, som har vundet flest 

omgange i løbet af en runde rykker op til 

det næste bord i rækken.  

- De to spillere, som vandt færrest runder i 

omgangen rykker ned til det næste bord i 

rækken 

- Hvis der er pointlighed, hvad enten det 

drejer sig om at rykke op eller ned, 

afgøres det ved sten-saks-papir (bedst af 

1) 

- De andre spillere forbliver ved bordet. 
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Regelsæt for kortspillet: 

I har nu omkring 5 minutter til at studere og øve 

spillet ”Globetrotter”. Derefter fjernes reglerne og 

verbal kommunikation vil efterfølgende 

I må gerne gestikulere og tegne billeder (ikke ord), 

men I må ikke snakke, skrive eller bruge 

og I vil have et par 

minutter til at spille ved jeres bord (i stilhed). 

begynder ved turneringens start 

: Den spiller der får 

flest stik i omgangen (en ”hånd”). 

rdigt når 

runden slutter, er det den spiller 

med flest stik som vinder. 

: Den spiller der 

vinder flest omgange (normalt går 

der flere omgange på en runde)  

rykker således efter hver 

De 2 spillere, som har vundet flest 

omgange i løbet af en runde rykker op til 

De to spillere, som vandt færrest runder i 

omgangen rykker ned til det næste bord i 

Hvis der er pointlighed, hvad enten det 

ke op eller ned, 

papir (bedst af 

De andre spillere forbliver ved bordet.  

 

Globetrotter – spillet, der både er nemt at 

lære og nemt at spille 

Kort:  Der bruges 28 kort 

7 i hver kulør. Es er det laveste ko

Spillere:  normalt 4-6; det varierer

Give kort:  Kortgiveren blander kortene og 

giver dem ud én af gangen. Hver 

spiller får mellem 4

(afhængig af antal spillere)

Start:  Personen til venstre for kortgiveren 

starter med hvilken som helst 

kulør.  

Vinde stik: Når alle har spillet et kort, er det 

det højeste kort som vinder stikket. 

Den som vinder, samler stikket og 

lægger det med kortsiden nedad.

Fortsættelse:  Vinderen af stikket starter med at 

smide ud igen. Således fortsætter 

det indtil alle kort

Bekende kulør:  

 Den der spiller ud, må spille alle 

kulører. De andre spillere skal 

bekende kulør (medmindre der 

trumfes, se nedenfor). Hvis du ikke 

har et kort i samme kulør som 

udspillet, kan du spille en anden 

farve. Stikket vindes af den 

højeste kort i den oprindelige kulør, 

medmindre der trumfes.

Trumf: I dette spil er spar trumf. Man kan 

spille spar på alle tidspunkter i 

spillet – også selvom man har kort i 

den udspillede kulør. Dette kaldes 

at trumfe. Den højeste trumf vinder 

hånden (hvis der spilles flere).

Slut/sejr:  Omgangen slutter når alle kort er 

blevet spillet. Den spiller, som 

sidder med flest stik til sidst, vinder 

omgangen. 

 

spillet, der både er nemt at 

Der bruges 28 kort – es, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 i hver kulør. Es er det laveste kort. 

6; det varierer 

Kortgiveren blander kortene og 

giver dem ud én af gangen. Hver 

spiller får mellem 4-7 kort 

(afhængig af antal spillere) 

Personen til venstre for kortgiveren 

starter med hvilken som helst 

Når alle har spillet et kort, er det 

det højeste kort som vinder stikket. 

Den som vinder, samler stikket og 

lægger det med kortsiden nedad. 

Vinderen af stikket starter med at 

smide ud igen. Således fortsætter 

det indtil alle kort er spillet.  

Den der spiller ud, må spille alle 

kulører. De andre spillere skal 

bekende kulør (medmindre der 

trumfes, se nedenfor). Hvis du ikke 

har et kort i samme kulør som 

udspillet, kan du spille en anden 

farve. Stikket vindes af den med det 

højeste kort i den oprindelige kulør, 

medmindre der trumfes. 

I dette spil er spar trumf. Man kan 

spille spar på alle tidspunkter i 

også selvom man har kort i 

den udspillede kulør. Dette kaldes 

at trumfe. Den højeste trumf vinder 

nden (hvis der spilles flere). 

Omgangen slutter når alle kort er 

blevet spillet. Den spiller, som 

sidder med flest stik til sidst, vinder 

omgangen.  



 

 

 

 

Regelsæt for kortspillet:

I har nu omkring 5 minutter til at studere og øve 

spillet ”Globetrotter”. Derefter fjernes reglerne og 

ingen verbal kommunikation vil efterfølgende 

være tilladt.  

I må gerne gestikulere og tegne billeder (ikke ord), 

men I må ikke snakke, skrive eller bruge 

tegnesprog. 

 

Derefter begynder turneringen og I vil have et par 

minutter til at spille ved jeres bord (i stilhed).

  

Pointtælling begynder ved turneringens start

Omgangsvinder: Den spiller der får 

flest stik i omgangen (en ”hånd”). 

Hvis et spil ikke er færdigt når 

runden slutter, er det den spiller 

med flest stik som vin

Rundevinder: Den spiller der 

vinder flest omgange (normalt går 

der flere omgange på en runde) 

 

Hver runde varer et par minutter. 

Vinder(e) og taber(e) rykker således efter hver 

runde: 

- De 2 spillere, som har vundet flest 

omgange i løbet af en runde ry

det næste bord i rækken.  

- De to spillere, som vandt færrest runder i 

omgangen rykker ned til det næste bord i 

rækken 

- Hvis der er pointlighed, hvad enten det 

drejer sig om at rykke op eller ned, 

afgøres det ved sten-saks-papir (bedst af 

1) 

- De andre spillere forbliver ved bordet. 
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Regelsæt for kortspillet: 

I har nu omkring 5 minutter til at studere og øve 

tter”. Derefter fjernes reglerne og 

verbal kommunikation vil efterfølgende 

I må gerne gestikulere og tegne billeder (ikke ord), 

men I må ikke snakke, skrive eller bruge 

og I vil have et par 

nutter til at spille ved jeres bord (i stilhed). 

begynder ved turneringens start 

: Den spiller der får 

flest stik i omgangen (en ”hånd”). 

Hvis et spil ikke er færdigt når 

runden slutter, er det den spiller 

med flest stik som vinder. 

: Den spiller der 

vinder flest omgange (normalt går 

der flere omgange på en runde)  

rykker således efter hver 

De 2 spillere, som har vundet flest 

omgange i løbet af en runde rykker op til 

De to spillere, som vandt færrest runder i 

omgangen rykker ned til det næste bord i 

Hvis der er pointlighed, hvad enten det 

drejer sig om at rykke op eller ned, 

papir (bedst af 

De andre spillere forbliver ved bordet.  

 

Globetrotter – spillet, der både er nemt at 

lære og nemt at spille 

Kort:  Der bruges 28 kort 

7 i hver kulør. Es er det laveste kort.

Spillere:  normalt 4-6; det varierer

Give kort:  Kortgiveren blander kortene og 

giver dem ud én af gangen. Hver 

spiller får mellem 4

(afhængig af antal spillere)

Start:  Personen til venstre for kortgiveren 

starter med hvilken som helst 

kulør.  

Vinde stik: Når alle har spillet et kort, er det 

det højeste kort som vinder stikket. 

Den som vinder, samler stikket og 

lægger det med kortsiden nedad.

Fortsættelse:  Vinderen af stikket starter med at 

spille ud igen. Således fortsætter 

det indtil alle kort er spillet. 

Bekende kulør:  

 Den der spiller ud, m

kulører. De andre spillere skal 

bekende kulør (medmindre der 

trumfes, se nedenfor). Hvis du ikke 

har et kort i samme kulør som 

udspillet, kan du spille en anden 

farve. Stikket vindes af den med det 

højeste kort i den oprindelige kulør, 

medmindre der trumfes.

Trumf: I dette spil er ruder trumf. Man kan 

spille ruder på alle tidspunkter i 

spillet – også selvom man har kort i 

den udspillede kulør. Dette kaldes 

at trumfe. Den højeste trumf vinder 

hånden (hvis der spilles flere).

Slut/sejr:  Omgangen slutter når alle kort er 

blevet spillet. Den spiller, som 

sidder med flest stik til sidst, vinder 

omgangen. 

spillet, der både er nemt at 

Der bruges 28 kort – es, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 i hver kulør. Es er det laveste kort. 

6; det varierer 

Kortgiveren blander kortene og 

giver dem ud én af gangen. Hver 

spiller får mellem 4-7 kort 

(afhængig af antal spillere) 

Personen til venstre for kortgiveren 

starter med hvilken som helst 

Når alle har spillet et kort, er det 

højeste kort som vinder stikket. 

Den som vinder, samler stikket og 

lægger det med kortsiden nedad. 

Vinderen af stikket starter med at 

spille ud igen. Således fortsætter 

det indtil alle kort er spillet.  

Den der spiller ud, må spille alle 

kulører. De andre spillere skal 

bekende kulør (medmindre der 

trumfes, se nedenfor). Hvis du ikke 

r et kort i samme kulør som 

pillet, kan du spille en anden 

farve. Stikket vindes af den med det 

højeste kort i den oprindelige kulør, 

dre der trumfes. 

I dette spil er ruder trumf. Man kan 

spille ruder på alle tidspunkter i 

også selvom man har kort i 

den udspillede kulør. Dette kaldes 

at trumfe. Den højeste trumf vinder 

hånden (hvis der spilles flere). 

n slutter når alle kort er 

blevet spillet. Den spiller, som 

sidder med flest stik til sidst, vinder 

omgangen.  



 

 

 

 

Regelsæt for kortspillet:

I har nu omkring 5 minutter til at studere og øve 

spillet ”Globetrotter”. Derefter fjernes reglerne og 

ingen verbal kommunikation vil efterfølgende 

være tilladt.  

I må gerne gestikulere og tegne billeder (ikke ord), 

men I må ikke snakke, skrive eller bruge 

tegnesprog. 

 

Derefter begynder turneringen og I vil have et par 

minutter til at spille ved jeres bord (i stilhed).

  

Pointtælling begynder ved turneringens start

Omgangsvinder: Den spiller der får 

flest stik i omgangen (en ”hånd”). 

Hvis et spil ikke er færdigt når 

runden slutter, er det den spiller 

med flest stik som vinder.

Rundevinder: Den spiller der 

vinder flest omgange (normalt går 

der flere omgange på en runde) 

 

Hver runde varer et par minutter. 

Vinder(e) og taber(e) rykker således efter hver 

runde: 

- De 2 spillere, som har vundet flest 

omgange i løbet af en runde rykker op til 

det næste bord i rækken.  

- De to spillere, som vandt færrest runder i 

omgangen rykker ned til det næste bord i 

rækken 

- Hvis der er pointlighed, hvad enten det 

drejer sig om at rykke op eller ned, 

afgøres det ved sten-saks-papir (bedst af 

1) 

- De andre spillere forbliver ved bordet. 
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Regelsæt for kortspillet: 

I har nu omkring 5 minutter til at studere og øve 

spillet ”Globetrotter”. Derefter fjernes reglerne og 

mmunikation vil efterfølgende 

I må gerne gestikulere og tegne billeder (ikke ord), 

men I må ikke snakke, skrive eller bruge 

og I vil have et par 

minutter til at spille ved jeres bord (i stilhed). 

begynder ved turneringens start 

: Den spiller der får 

flest stik i omgangen (en ”hånd”). 

Hvis et spil ikke er færdigt når 

runden slutter, er det den spiller 

med flest stik som vinder. 

: Den spiller der 

vinder flest omgange (normalt går 

der flere omgange på en runde)  

rykker således efter hver 

De 2 spillere, som har vundet flest 

omgange i løbet af en runde rykker op til 

De to spillere, som vandt færrest runder i 

omgangen rykker ned til det næste bord i 

Hvis der er pointlighed, hvad enten det 

drejer sig om at rykke op eller ned, 

papir (bedst af 

bliver ved bordet.  

 

Globetrotter – spillet, der både er nemt at 

lære og nemt at spille 

Kort:  Der bruges 28 kort 

7 i hver kulør. Es er det højeste 

kort. 

Spillere:  normalt 4-6; det varierer

Give kort:  Kortgiveren blander kortene og

giver dem ud én af gangen. Hver 

spiller får mellem 4

(afhængig af antal spillere)

Start:  Personen til venstre for kortgiveren 

starter med hvilken som helst 

kulør.  

Vinde stik: Når alle har spillet et kort, er det 

det højeste kort som vinder stikke

Den som vinder, samler stikket og 

lægger det med kortsiden nedad.

Fortsættelse:  Vinderen af stikket starter med at 

spille ud igen. Således fortsætter 

det indtil alle kort er spillet. 

Bekende kulør:  

 Den der spiller ud, må spille alle 

kulører. De andr

bekende kulør (medmindre der 

trumfes, se nedenfor.) Hvis du ikke 

har et kort i samme kulør som 

udspillet, kan du spille en anden 

farve. Stikket vindes af den med det 

højeste kort i den oprindelige kulør, 

medmindre der trumfes.

Trumf: I dette spil er ruder trumf. Man kan 

spille ruder på alle tidspunkter i 

spillet – også selvom man har kort i 

den udspillede kulør. Dette kaldes 

at trumfe. Den højeste trumf vinder 

hånden (hvis der spilles flere).

Slut/sejr:  Omgangen slutter når alle kort er 

blevet spillet. Den spiller, som 

sidder med flest stik til sidst, vinder 

omgangen. 

spillet, der både er nemt at 

Der bruges 28 kort – es, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 i hver kulør. Es er det højeste 

6; det varierer 

Kortgiveren blander kortene og 

giver dem ud én af gangen. Hver 

spiller får mellem 4-7 kort 

(afhængig af antal spillere) 

Personen til venstre for kortgiveren 

starter med hvilken som helst 

Når alle har spillet et kort, er det 

det højeste kort som vinder stikket. 

Den som vinder, samler stikket og 

lægger det med kortsiden nedad. 

Vinderen af stikket starter med at 

spille ud igen. Således fortsætter 

det indtil alle kort er spillet.  

Den der spiller ud, må spille alle 

kulører. De andre spillere skal 

bekende kulør (medmindre der 

trumfes, se nedenfor.) Hvis du ikke 

har et kort i samme kulør som 

udspillet, kan du spille en anden 

farve. Stikket vindes af den med det 

højeste kort i den oprindelige kulør, 

medmindre der trumfes. 

e spil er ruder trumf. Man kan 

spille ruder på alle tidspunkter i 

også selvom man har kort i 

den udspillede kulør. Dette kaldes 

at trumfe. Den højeste trumf vinder 

hånden (hvis der spilles flere). 

Omgangen slutter når alle kort er 

vet spillet. Den spiller, som 

sidder med flest stik til sidst, vinder 

omgangen.  



 

 

 

Regelsæt for kortspillet:

I har nu omkring 5 minutter til at studere og øve 

spillet ”Globetrotter”. Derefter fjernes reglerne og 

ingen verbal kommunikation vil efterfølgende 

være tilladt.  

I må gerne gestikulere og tegne billeder (ikke ord), 

men I må ikke snakke, skrive eller bruge 

tegnesprog. 

 

Derefter begynder turneringen og I vil have et par 

minutter til at spille ved jeres bord (i stilhed).

  

Pointtælling begynder ved turneringens start

Omgangsvinder: Den spiller der får 

flest stik i omgangen (en ”hånd”). 

Hvis et spil ikke er færdigt når 

runden slutter, er det den spiller 

med flest stik som vinder.

Rundevinder: Den spiller der 

vinder flest omgange (normalt

der flere omgange på en runde) 

 

Hver runde varer et par minutter. 

Vinder(e) og taber(e) rykker således efter hver 

runde: 

- De 2 spillere, som har vundet flest 

omgange i løbet af en runde rykker op til 

det næste bord i rækken.  

- De to spillere, som vandt færrest runder i 

omgangen rykker ned til det næste bord i 

rækken 

- Hvis der er pointlighed, hvad enten det 

drejer sig om at rykke op eller ned, 

afgøres det ved sten-saks-papir (bedst af 

1) 

- De andre spillere forbliver ved bordet. 
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Regelsæt for kortspillet: 

I har nu omkring 5 minutter til at studere og øve 

spillet ”Globetrotter”. Derefter fjernes reglerne og 

verbal kommunikation vil efterfølgende 

I må gerne gestikulere og tegne billeder (ikke ord), 

men I må ikke snakke, skrive eller bruge 

og I vil have et par 

minutter til at spille ved jeres bord (i stilhed). 

begynder ved turneringens start 

: Den spiller der får 

flest stik i omgangen (en ”hånd”). 

Hvis et spil ikke er færdigt når 

runden slutter, er det den spiller 

med flest stik som vinder. 

: Den spiller der 

vinder flest omgange (normalt går 

der flere omgange på en runde)  

rykker således efter hver 

De 2 spillere, som har vundet flest 

omgange i løbet af en runde rykker op til 

færrest runder i 

omgangen rykker ned til det næste bord i 

Hvis der er pointlighed, hvad enten det 

drejer sig om at rykke op eller ned, 

papir (bedst af 

De andre spillere forbliver ved bordet.  

Globetrotter – spillet, d

lære og nemt at spille 

Kort:  Der bruges 28 kort 

7 i hver kulør. Es er det højeste 

kort. 

Spillere:  normalt 4-6; det varierer

Give kort:  Kortgiveren blander kortene og 

giver dem ud én af gangen. Hver 

spiller får mel

(afhængig af antal spillere)

Start:  Personen til venstre for kortgiveren 

starter med hvilken som helst 

kulør.  

Vinde stik: Når alle har spillet et kort, er det 

det højeste kort som vinder stikket. 

Den som vinder, samler stikket og 

lægger det 

Fortsættelse:  Vinderen af stikket starter med at 

spille ud igen. Således fortsætter 

det indtil alle kort er spillet. 

Bekende kulør: 

Den der spiller ud, må spille alle 

kulører. De andre spillere skal 

bekende kulør (dvs. at de andre 

også skal spille samme kulør.) Hvis 

du ikke har et kort i samme kulør 

som udspillet kan du spille en 

anden farve. Stikket vindes af den 

med det højeste kort i den 

oprindelige kulør, medmindre der 

trumfes 

Trumf: I dette spil er ruder trumf. Hvis du 

ikke har et kort i den kulør som 

udspilles, kan du smide en trumf på 

og vinde hånden. Den højeste 

trumf vinder (hvis der spilles flere).

Slut/sejr:  Omgangen slutter når alle kort er 

blevet spillet. Den spiller, som 

sidder med flest stik til sidst, vinder 

omgangen. 

spillet, der både er nemt at 

Der bruges 28 kort – es, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 i hver kulør. Es er det højeste 

6; det varierer 

Kortgiveren blander kortene og 

giver dem ud én af gangen. Hver 

spiller får mellem 4-7 kort 

(afhængig af antal spillere) 

Personen til venstre for kortgiveren 

starter med hvilken som helst 

Når alle har spillet et kort, er det 

det højeste kort som vinder stikket. 

Den som vinder, samler stikket og 

lægger det med kortsiden nedad. 

Vinderen af stikket starter med at 

spille ud igen. Således fortsætter 

det indtil alle kort er spillet.  

Den der spiller ud, må spille alle 

kulører. De andre spillere skal 

bekende kulør (dvs. at de andre 

også skal spille samme kulør.) Hvis 

du ikke har et kort i samme kulør 

som udspillet kan du spille en 

anden farve. Stikket vindes af den 

med det højeste kort i den 

oprindelige kulør, medmindre der 

I dette spil er ruder trumf. Hvis du 

et kort i den kulør som 

udspilles, kan du smide en trumf på 

og vinde hånden. Den højeste 

trumf vinder (hvis der spilles flere). 

Omgangen slutter når alle kort er 

blevet spillet. Den spiller, som 

sidder med flest stik til sidst, vinder 

omgangen. 



 

 

 

Concepts and Theories of CultureConcepts and Theories of CultureConcepts and Theories of CultureConcepts and Theories of Culture

 

 

Kulturteori og Kulturteori og Kulturteori og Kulturteori og ----modellermodellermodellermodeller

    

    

IIII    fortællingen “Den blinde mand og elefanten”, fortællingen “Den blinde mand og elefanten”, fortællingen “Den blinde mand og elefanten”, fortællingen “Den blinde mand og elefanten”, 

en elefant for første gang. Hver af dem rører forskellige dele af dyret, og deres forskellige 

perspektiver fører til diverse opfattelser af, hvad en elefant er. F

virkeligheden kan blive opfattet på mange forskellige måder, og at der må være mere end én endelig 

sandhed. Ligesom denne allegori viser, er kultur et begreb, som ikke nemt defineres, eftersom hvert 

menneske har hendes eller hans eget syn på og formodninger om, hvad kultur er. En bedre forståelse 

af kompleksiteten af kultur gør det nemmere at håndtere og værdsætte den kulturelle diversitet, vi 

oplever. Men hvad er kultur egentlig? Hvordan kan vi definere et så abstrakt begreb?

 

Ifølge Milton Bennett, forsker i interkulturel kommunikation og rådgiver for AFS, kan kultur defineres 

som    en gruppes fælles karakteristika (værdier, adfærd, overbevisninger, indstillinger m.m.) og en gruppes fælles karakteristika (værdier, adfærd, overbevisninger, indstillinger m.m.) og en gruppes fælles karakteristika (værdier, adfærd, overbevisninger, indstillinger m.m.) og en gruppes fælles karakteristika (værdier, adfærd, overbevisninger, indstillinger m.m.) og 

tillærte adfærdsmønstre, som bliver overført fra en genertillærte adfærdsmønstre, som bliver overført fra en genertillærte adfærdsmønstre, som bliver overført fra en genertillærte adfærdsmønstre, som bliver overført fra en gener

adapteres langsomt over tid. adapteres langsomt over tid. adapteres langsomt over tid. adapteres langsomt over tid. Endvidere har hvert enkelt individ en kulturel baggrund, som påvirker 

hendes eller hans måde at tænke, opføre sig og føle, og som fungerer som retningsgivende system. 

Kort sagt påvirker kultur den måde, vi erfarer verden, og 

retningsgivende system for at nå frem til den bedste måde at interagere med fremmede retningsgivende system for at nå frem til den bedste måde at interagere med fremmede retningsgivende system for at nå frem til den bedste måde at interagere med fremmede retningsgivende system for at nå frem til den bedste måde at interagere med fremmede 

regelsæt, strukturer og mennesker fra andre kulturer.regelsæt, strukturer og mennesker fra andre kulturer.regelsæt, strukturer og mennesker fra andre kulturer.regelsæt, strukturer og mennesker fra andre kulturer.

 

Definitionen på kultur indebærer et hav af forskellige

begribe. En brugbar måde at gøre begrebet kultur mere håndgribelig er at bruge modeller, der 

hjælper til at visualisere det. 
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…for AFS & …for AFS & …for AFS & …for AFS & 

Concepts and Theories of CultureConcepts and Theories of CultureConcepts and Theories of CultureConcepts and Theories of Culture    

    

modellermodellermodellermodeller    

fortællingen “Den blinde mand og elefanten”, fortællingen “Den blinde mand og elefanten”, fortællingen “Den blinde mand og elefanten”, fortællingen “Den blinde mand og elefanten”, oprindelig fra Sydasien, møder seks blinde mænd 

en elefant for første gang. Hver af dem rører forskellige dele af dyret, og deres forskellige 

perspektiver fører til diverse opfattelser af, hvad en elefant er. Fortællingen skildrer, hvordan 

virkeligheden kan blive opfattet på mange forskellige måder, og at der må være mere end én endelig 

sandhed. Ligesom denne allegori viser, er kultur et begreb, som ikke nemt defineres, eftersom hvert 

ans eget syn på og formodninger om, hvad kultur er. En bedre forståelse 

af kompleksiteten af kultur gør det nemmere at håndtere og værdsætte den kulturelle diversitet, vi 

oplever. Men hvad er kultur egentlig? Hvordan kan vi definere et så abstrakt begreb?

Ifølge Milton Bennett, forsker i interkulturel kommunikation og rådgiver for AFS, kan kultur defineres 

en gruppes fælles karakteristika (værdier, adfærd, overbevisninger, indstillinger m.m.) og en gruppes fælles karakteristika (værdier, adfærd, overbevisninger, indstillinger m.m.) og en gruppes fælles karakteristika (værdier, adfærd, overbevisninger, indstillinger m.m.) og en gruppes fælles karakteristika (værdier, adfærd, overbevisninger, indstillinger m.m.) og 

tillærte adfærdsmønstre, som bliver overført fra en genertillærte adfærdsmønstre, som bliver overført fra en genertillærte adfærdsmønstre, som bliver overført fra en genertillærte adfærdsmønstre, som bliver overført fra en generation til den næste og som kan ation til den næste og som kan ation til den næste og som kan ation til den næste og som kan 

Endvidere har hvert enkelt individ en kulturel baggrund, som påvirker 

hendes eller hans måde at tænke, opføre sig og føle, og som fungerer som retningsgivende system. 

måde, vi erfarer verden, og man bør være bevidst om ens eget man bør være bevidst om ens eget man bør være bevidst om ens eget man bør være bevidst om ens eget 

retningsgivende system for at nå frem til den bedste måde at interagere med fremmede retningsgivende system for at nå frem til den bedste måde at interagere med fremmede retningsgivende system for at nå frem til den bedste måde at interagere med fremmede retningsgivende system for at nå frem til den bedste måde at interagere med fremmede 

regelsæt, strukturer og mennesker fra andre kulturer.regelsæt, strukturer og mennesker fra andre kulturer.regelsæt, strukturer og mennesker fra andre kulturer.regelsæt, strukturer og mennesker fra andre kulturer. 

Definitionen på kultur indebærer et hav af forskellige aspekter, og kompleksiteten kan være svær at 

begribe. En brugbar måde at gøre begrebet kultur mere håndgribelig er at bruge modeller, der 

Illustratio n af Kevin Cornell

…for AFS & …for AFS & …for AFS & …for AFS & 
VennerVennerVennerVenner    

oprindelig fra Sydasien, møder seks blinde mænd 

en elefant for første gang. Hver af dem rører forskellige dele af dyret, og deres forskellige 

ortællingen skildrer, hvordan 

virkeligheden kan blive opfattet på mange forskellige måder, og at der må være mere end én endelig 

sandhed. Ligesom denne allegori viser, er kultur et begreb, som ikke nemt defineres, eftersom hvert 

ans eget syn på og formodninger om, hvad kultur er. En bedre forståelse 

af kompleksiteten af kultur gør det nemmere at håndtere og værdsætte den kulturelle diversitet, vi 

oplever. Men hvad er kultur egentlig? Hvordan kan vi definere et så abstrakt begreb? 

Ifølge Milton Bennett, forsker i interkulturel kommunikation og rådgiver for AFS, kan kultur defineres 

en gruppes fælles karakteristika (værdier, adfærd, overbevisninger, indstillinger m.m.) og en gruppes fælles karakteristika (værdier, adfærd, overbevisninger, indstillinger m.m.) og en gruppes fælles karakteristika (værdier, adfærd, overbevisninger, indstillinger m.m.) og en gruppes fælles karakteristika (værdier, adfærd, overbevisninger, indstillinger m.m.) og 

ation til den næste og som kan ation til den næste og som kan ation til den næste og som kan ation til den næste og som kan 

Endvidere har hvert enkelt individ en kulturel baggrund, som påvirker 

hendes eller hans måde at tænke, opføre sig og føle, og som fungerer som retningsgivende system. 

man bør være bevidst om ens eget man bør være bevidst om ens eget man bør være bevidst om ens eget man bør være bevidst om ens eget 

retningsgivende system for at nå frem til den bedste måde at interagere med fremmede retningsgivende system for at nå frem til den bedste måde at interagere med fremmede retningsgivende system for at nå frem til den bedste måde at interagere med fremmede retningsgivende system for at nå frem til den bedste måde at interagere med fremmede 

aspekter, og kompleksiteten kan være svær at 

begribe. En brugbar måde at gøre begrebet kultur mere håndgribelig er at bruge modeller, der 

Illustratio n af Kevin Cornell 
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AT FORSTÅ KULTURMODELLERAT FORSTÅ KULTURMODELLERAT FORSTÅ KULTURMODELLERAT FORSTÅ KULTURMODELLER    
AFS benytter tre hovedmodeller, som hjælper os til at vise, hvad kultur er: Isbjerget, Løget og Træet. 

Vi bruger dem velvidende, at hver model kan give en større forståelse af fænomenets kompleksitet. 

 

IsbjergmodellenIsbjergmodellenIsbjergmodellenIsbjergmodellen    

Billedet af isbjerget viser forholdet mellem observerbare ord, handlinger og kulturgenstandeobserverbare ord, handlinger og kulturgenstandeobserverbare ord, handlinger og kulturgenstandeobserverbare ord, handlinger og kulturgenstande    og de og de og de og de 

dybere, ofte skjulte og underbevidste associerede værdier og overbevisninger. dybere, ofte skjulte og underbevidste associerede værdier og overbevisninger. dybere, ofte skjulte og underbevidste associerede værdier og overbevisninger. dybere, ofte skjulte og underbevidste associerede værdier og overbevisninger. Over havets 

overflade er kun cirka ti procent af isbjerget synligt – det meste af det er gemt under vandet. Dette 

minder os om, at kun nogle få kulturelle aspekter er synlige og fortrinsvis bevidste for os, mens 

hovedparten af dem, som er fortrinsvis ubevidste og mindre håndgribelige, er essentielle for at forstå 

en kultur. Faktisk påvirker de aspekter, der er under havets overflade direkte toppen af isbjerget, og 

begge dele fungerer i et indbyrdes afhængigt forhold. Den synlige del af isbjerget viser 

kulturgenstande og adfærdkulturgenstande og adfærdkulturgenstande og adfærdkulturgenstande og adfærd, mens elementer under vandet svarer til værdier og normerværdier og normerværdier og normerværdier og normer. Billedet af 

et isbjerg kan også tolkes sådan, at, er man kun opmærksom på de ti procent, som er over vandet, vil 

man højest sandsynlig forulykke og synke som Titanic. Derfor bør man stille spørgsmål ved og 

reflektere over første indtryk af andre kulturer og prøve at udforske de skjulte dele.  
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Riter, Ritualer & 

Ceremonier 

Historier, 

Legender 

& Helte 

Regler & 

Slagord 

Sprog & 

Adfærd 
Kontrol-

systemer 

Artefakter 

RITUALER 

VÆRDIER 

SYMBOLER 

HELTE 

LøgmodellenLøgmodellenLøgmodellenLøgmodellen        
Løgmodellen tilbyder en visualisering af, hvordan de forskellige elementer i kulturer er struktureret, 

og den giver et omfattende indblik i praktiske anvendeligheder inden for kultur. Jo dybere man 

kommer ind i løget, des mindre indlysende og synlig bliver egenskaberne for den, der observerer. 

    

Løgets ydre svarer til symboler, som er observerbare fænomener, så 

som ord, billeder, regler for påklædning eller flag, alle med en specifik 

betydning. Disse er synlige for mennesker, som deler kultur. Under 

det første lag findes et lag af helte og rollemodeller som bliver 

beundret og fungerer som eksempler på god opførsel. Dybere inde i 

løgets lag findes ritualer og skikke, som et bestemt samfund finder 

essentielle for at være en aktiv del af fællesskabet. En 

bryllupsceremoni eller en begravelse er eksempler på ritualer, som 

kan forekomme på særlige måder i bestemte kulturer. I løgets indre, 

gemt af alle lagene, findes værdier, som påvirker ideerne om, hvad 

der er godt, smukt og normalt. Værdier er noget af det første et barn 

indirekte bliver opdraget til at lære, hvilket gør dem svære at 

forandre. Som det fremgår af løgmetaforen, findes værdier helt inde I 

løgets kerne dækket af lag, så de ikke kan blive observeret udefra. 

Det kan udledes, at ritualer, helte og symboler er komponenter i 

praksisserpraksisserpraksisserpraksisser som svarer til et specifikt værdisæt. Disse elementer afgør 

ens verdenssyn og hvordan man når frem til en beslutning. Praksisser 

kan være synlige for udenforstående, mens deres kulturelle 

betydning kun kan tolkes af medlemmer af kulturen. 

    

    

    

    

    

TræmodellenTræmodellenTræmodellenTræmodellen    
Træmodellen peger også på det, at der er synlige 

og skjulte sider af en kultur. Bladene repræsenterer 

de observerbare aspekter af en kultur, så som 

ritualer, myter, politik, sprog, kontrolsystemer ritualer, myter, politik, sprog, kontrolsystemer ritualer, myter, politik, sprog, kontrolsystemer ritualer, myter, politik, sprog, kontrolsystemer 

eller symbolereller symbolereller symbolereller symboler, Ligesom isbjergmodellen, 

fremstiller træmetaforen de uskrevneuskrevneuskrevneuskrevne regler, 

værdier og normer, som er symboliseret af træets 

stamme. Træets rødder er skjulte under jorden, og 

de symboliserer en kulturs grundlæggende 

overbevisninger og præmisser. Træet har brug for 

alle dele for at kunne gro – særligt sikrer rødderne 

dets bæredygtighed. Imidlertid kræver det tid og 

kræfter at lære om de skjulte aspekter af kultur, og det er end ikke sikkert, at folk inden for kulturen 

selv er bekendte med dem, eftersom de er dybt forankrede og ofte praktiseret på et underbevidst 

plan. Som Edward T. Hall, antropolog og kulturforsker, engang skrev: “En kultur skjuler langt mere 

end den afslører, og mærkeligt nok, er det, som den skjuler, allerbedst skjult for dens egne deltagere.”  

 

 

SYMBOLER 

Uskrevne forventninger, værdier & 

normer 

Grundlæggende overbevisninger & almindeligt anerkendte 

præmisser 
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”Flyvesand”: omskiftelighed, 

lavt niveau af stabilitet 

”Sediment”: Fast, sandet jord, 

modstandsdygtig overfor forandring 

 

 

De tre modeller hjælper os til at opdage de synlige dele af en kultur, hvad enten de er fremstillet som 

toppen af et isbjerg, de ydre lag af et løg eller som blade på et træ. Vi kan finde de mindre indlysende 

og forholdsvis skjulte aspekter af kultur i isbjerget under vandet, de inderste lag af løget eller træets 

stamme eller rødder. Alle tre modeller understreger vigtigheden af at udforske de skjulte perspektiver 

for bedre at forstå en bestemt kultur.  

 

ØVRIGE MODELLER TIL OVERVEJELSE ØVRIGE MODELLER TIL OVERVEJELSE ØVRIGE MODELLER TIL OVERVEJELSE ØVRIGE MODELLER TIL OVERVEJELSE     
Ud over modellerne præsenteret her, som i AFS-regi nu i nogen tid er blevet brugt til at forklare 

kompleksiteten af kulturbegrebet, er der mange andre modeller, som kan tages i betragtning inden 

for kulturteori. Her introducerer vi én mere, som er blevet udviklet af professor Jürgen Bolten, 

rådgiver for AFS uddannelseråd. 

 

SandklitmodellenSandklitmodellenSandklitmodellenSandklitmodellen    
Sandklitmodellen tegner et billede af kultur som forskellige lag af sand i en klit.  

 

”Sedimentet””Sedimentet””Sedimentet””Sedimentet” eller nederste lag af sandklitten, består af 

fast, sandet jord, som ikke nemt forandrer sig over en 

længere periode. Det er her vi finder normer, love, forbud 

og andre bindende kræfter, som bliver anset som normale, 

ikke-forhandlingsbare og som en nødvendighed at følge i 

en kultur. Det næste lag, det mellemste lagmellemste lagmellemste lagmellemste lag, inkluderer 

regler, som bør følges. Der er tale om retningslinjer, ritualer 

eller fremgangsmåder, som er mere dynamiske og generelt 

mindre ufravigelige i sammenligning med dem i sedimentet. 

I øverste lag af sandklitten finder vi ”flyvesandetflyvesandetflyvesandetflyvesandet”, som 

nemt kan blæse væk, og som er reguleret af 

kontekstspecifikke uskrevne aftaler eller regler inden for 

grupper (fx den måde folk hilser på hinanden). Denne del af 

sandklitten er højest fleksibel og dynamisk og med tendens 

til at dukke op og forsvinde jævnligt på grund af mangel på 

relevans eller autenticitet. Denne del indeholder også 

forskellige regler for subkulturer eller bestemte grupper, 

som ikke er bindende for hele samfundet eller den større 

gruppe. For at kunne beskrive kultur på passende vis, anbefaler Bolten, at vi kigger på dels de 

strukturbærende dele (sedimentet, mellemlaget), dels de proces-orienterede dele (mellemlaget, 

flyvesandet) og prøver at finde relationer mellem de forskellige lag samt forsøger at afdække 

berøringsfladerne mellem dem. Sandklitmodellen er unik, idet den beskriver muligheden for 

forandring af bestemte værdier og normer i en gruppe.     
    

    

KONKLUSIONKONKLUSIONKONKLUSIONKONKLUSION    
Modeller gør os i stand til at tænke og tale om abstrakte fænomener som kultur, men når man 

arbejder med modeller, er det vigtigt at overveje deres begrænsninger og ikke forvente, at de kan 

tegne et fuldendt billede af virkeligheden. Sikkert er det, at ingen af modellerne præsenteret her kan 

anses for den endelige måde at præsentere, hvad kultur er. Vi må huske, at kulturer er flydende, 

igangværende processer, ikke ensartede og statiske, som nogle modeller måske indikerer. Som 

professor Jürgen Bolten formulerer det: ”Kulturer kan ikke tydeligt afgrænses, grænserne bliver 



 

 

46 

 

nærmere synlige, der hvor diverse kulturelle netværk mødes på tværs. Kulturer er i deres natur 

uensartede eller uskarpe.” På trods af dette, er modellerne et godt udgangspunkt, når det kommer til 

at forstå kultur, specielt i vores arbejde i AFS. De hjælper os visuelt til en forståelse af begrebet kultur 

og til at undersøge begrebets kompleksitet gennem konkrete billeder. De tillader os at reflektere over 

usynlige, ofte skjulte aspekter af adfærd og de underlæggende værdier, som adfærden fremstiller. 

Disse modeller giver os et udgangspunkt at tale om kulturforskelle ud fra. Alt i alt gør det at få en 

bedre forståelse af begrebet kultur, at vi udvikler en kulturel bevidsthed, og at vi kan støtte andre i 

deres interkulturelle læring.  

 

 

 

 

 

        

IDEER OG TEORIER OM KULTUR KAN…IDEER OG TEORIER OM KULTUR KAN…IDEER OG TEORIER OM KULTUR KAN…IDEER OG TEORIER OM KULTUR KAN…    

� fremvise de synlige og skjulte aspekter af 

kultur 

� hjælper os til at forstå kompleksiteten af 

begrebet kultur og gør os i stand til at tale 

konkret om det  

� fungerer som et godt udgangspunkt til at 

reflektere over din egen kultur og 

kulturforskelle  

 

LÆS MERE: LÆS MERE: LÆS MERE: LÆS MERE:     
Hofstede, G., Hofstede G. J., Minkov 

Michael (1997). Cultures and 
Organizations: Software of the mind.  

Hall, E.T. (1976). Beyond culture.  

Hall, E.T. (1959). The silent language.  

Singer, M.R. (1987).  Intercultural 

Communication: A Perceptual 

Approach.  

Bolten, J. (2013). Fuzzy Cultures.  

Bolten. J. (2014). The Dune Model – 
or: How to Describe Cultures. 
 



 

 

 

VVVVed at anvende modeller til at forklare den kulturelle tilpasningsproces ed at anvende modeller til at forklare den kulturelle tilpasningsproces ed at anvende modeller til at forklare den kulturelle tilpasningsproces ed at anvende modeller til at forklare den kulturelle tilpasningsproces 

af udfordringerne som man støder på under et interkulturelt udvekslingsophold, er normale og 

forudsigelige. Kulturtilpasning kan forklares som ’processen at tilpasse sig en ny kultur der er 

forskellig fra ens egen’. Kulturtilpasni

integrerer sig i en ny kultur og møder kulturelle forskelle. Modeller giver også deltagere på 

udvekslingsophold mulighed for på forhånd at forberede sig på udfordringerne ved at udvikle 

konstruktive strategier til håndtering af forandringer. Det er nødvendigt at inddrage flere modeller 

når man forklare eller analysere tilpasningsprocessen, da tilpasningsvanskelighederne som bliver 

præsenteret i én enkelt model, ikke nødvendigvis er gældende for hve

heller dækker én model alle aspekter af kulturtilpasningsprocessen. 

    

TRE ASPEKTER AF TILPASNING TRE ASPEKTER AF TILPASNING TRE ASPEKTER AF TILPASNING TRE ASPEKTER AF TILPASNING 

Kulturtilpasning er den forandring der finder sted i et individ eller i et samfund ved længere tids 

eksponering for en anden kultur. Colleen Ward, ekspert i kulturtilpasning, har defineret tre aspekter af 

tilpasning: 1) stress og overvindelse 2) kulturlæring og 3) social identifikation. Nedenfor er der 

beskrivelser af flere internationalt anerkendte modeller inden for disse aspekt

 

1 1 1 1 ----    STRESS OG OVERVINDELSESTRESS OG OVERVINDELSESTRESS OG OVERVINDELSESTRESS OG OVERVINDELSE

Stress og overvindelses-aspektet fokuserer på de følelsesmæssige dele af tilpasningsprocessen. 

Emner der hører under dette aspekt, er teknikker til at overvinde og håndtere kulturchok og 

tilpasningsstress.  

 

UUUU----    ELLER ELLER ELLER ELLER WWWW----KURVEKURVEKURVEKURVE----MODELLER FOR INTERKULTUREL TILPASNING (OBERG; MODELLER FOR INTERKULTUREL TILPASNING (OBERG; MODELLER FOR INTERKULTUREL TILPASNING (OBERG; MODELLER FOR INTERKULTUREL TILPASNING (OBERG; 

GULLAHORN & GULLAHORN)GULLAHORN & GULLAHORN)GULLAHORN & GULLAHORN)GULLAHORN & GULLAHORN)

U-kurve-modellen, udviklet af Kalvero Oberg (1954), bruger “U”

følelsesmæssige op- og nedture, som forekommer i løbet af en interkulturel udveksling. Den

fremstiller tiden i en fremmed kultur og viser 

hvordan udvekslingsdeltageren begynder sin 

interkulturelle oplevelse med højt humør, 

”Optur”, hvorefter humøret daler til en negativ 

fase, hvorefter deltageren genvinder et positivt 

perspektiv i takt med at hun/han bliver mere 

tryg ved sin værtskultur.  

W-kurve, opfundet af Gullahorn & Gullahorn 

(1963), tilføjer blot et “U” til U-kurve

Dette andet U viser udvekslingsdeltagerens efter 

hjemkomsten. Modellen foreslår at når deltageren er hjemme igen, o

følelsesmæssigt dyk under den proces det er at vende hjem, men genvinder et positivt udsyn som 

tiden går.  

Modeller for kulturtilpasningModeller for kulturtilpasningModeller for kulturtilpasningModeller for kulturtilpasning
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ed at anvende modeller til at forklare den kulturelle tilpasningsproces ed at anvende modeller til at forklare den kulturelle tilpasningsproces ed at anvende modeller til at forklare den kulturelle tilpasningsproces ed at anvende modeller til at forklare den kulturelle tilpasningsproces bliver det klart at mange 

af udfordringerne som man støder på under et interkulturelt udvekslingsophold, er normale og 

forudsigelige. Kulturtilpasning kan forklares som ’processen at tilpasse sig en ny kultur der er 

forskellig fra ens egen’. Kulturtilpasningsmodeller viser tids- og procesdimensionen når et individ 

integrerer sig i en ny kultur og møder kulturelle forskelle. Modeller giver også deltagere på 

udvekslingsophold mulighed for på forhånd at forberede sig på udfordringerne ved at udvikle 

ve strategier til håndtering af forandringer. Det er nødvendigt at inddrage flere modeller 

når man forklare eller analysere tilpasningsprocessen, da tilpasningsvanskelighederne som bliver 

præsenteret i én enkelt model, ikke nødvendigvis er gældende for hvert individ eller situation. Ej 

heller dækker én model alle aspekter af kulturtilpasningsprocessen.  

TRE ASPEKTER AF TILPASNING TRE ASPEKTER AF TILPASNING TRE ASPEKTER AF TILPASNING TRE ASPEKTER AF TILPASNING     

Kulturtilpasning er den forandring der finder sted i et individ eller i et samfund ved længere tids 

ltur. Colleen Ward, ekspert i kulturtilpasning, har defineret tre aspekter af 

tilpasning: 1) stress og overvindelse 2) kulturlæring og 3) social identifikation. Nedenfor er der 

beskrivelser af flere internationalt anerkendte modeller inden for disse aspekter. 

STRESS OG OVERVINDELSESTRESS OG OVERVINDELSESTRESS OG OVERVINDELSESTRESS OG OVERVINDELSE    

aspektet fokuserer på de følelsesmæssige dele af tilpasningsprocessen. 

Emner der hører under dette aspekt, er teknikker til at overvinde og håndtere kulturchok og 

MODELLER FOR INTERKULTUREL TILPASNING (OBERG; MODELLER FOR INTERKULTUREL TILPASNING (OBERG; MODELLER FOR INTERKULTUREL TILPASNING (OBERG; MODELLER FOR INTERKULTUREL TILPASNING (OBERG; 

GULLAHORN & GULLAHORN)GULLAHORN & GULLAHORN)GULLAHORN & GULLAHORN)GULLAHORN & GULLAHORN)    

modellen, udviklet af Kalvero Oberg (1954), bruger “U”-formen til at beskrive de 

og nedture, som forekommer i løbet af en interkulturel udveksling. Den

fremstiller tiden i en fremmed kultur og viser 

hvordan udvekslingsdeltageren begynder sin 

interkulturelle oplevelse med højt humør, 

”Optur”, hvorefter humøret daler til en negativ 

fase, hvorefter deltageren genvinder et positivt 

un/han bliver mere 

kurve, opfundet af Gullahorn & Gullahorn 

kurve-modellen. 

Dette andet U viser udvekslingsdeltagerens efter 

hjemkomsten. Modellen foreslår at når deltageren er hjemme igen, oplever hun/han igen et negativt 

følelsesmæssigt dyk under den proces det er at vende hjem, men genvinder et positivt udsyn som 

Modeller for kulturtilpasningModeller for kulturtilpasningModeller for kulturtilpasningModeller for kulturtilpasning    
…for AFS & …for AFS & …for AFS & …for AFS & 

VennerVennerVennerVenner

bliver det klart at mange 

af udfordringerne som man støder på under et interkulturelt udvekslingsophold, er normale og 

forudsigelige. Kulturtilpasning kan forklares som ’processen at tilpasse sig en ny kultur der er 

og procesdimensionen når et individ 

integrerer sig i en ny kultur og møder kulturelle forskelle. Modeller giver også deltagere på 

udvekslingsophold mulighed for på forhånd at forberede sig på udfordringerne ved at udvikle 

ve strategier til håndtering af forandringer. Det er nødvendigt at inddrage flere modeller 

når man forklare eller analysere tilpasningsprocessen, da tilpasningsvanskelighederne som bliver 

rt individ eller situation. Ej 

Kulturtilpasning er den forandring der finder sted i et individ eller i et samfund ved længere tids 

ltur. Colleen Ward, ekspert i kulturtilpasning, har defineret tre aspekter af 

tilpasning: 1) stress og overvindelse 2) kulturlæring og 3) social identifikation. Nedenfor er der 

er.  

aspektet fokuserer på de følelsesmæssige dele af tilpasningsprocessen. 

Emner der hører under dette aspekt, er teknikker til at overvinde og håndtere kulturchok og 

MODELLER FOR INTERKULTUREL TILPASNING (OBERG; MODELLER FOR INTERKULTUREL TILPASNING (OBERG; MODELLER FOR INTERKULTUREL TILPASNING (OBERG; MODELLER FOR INTERKULTUREL TILPASNING (OBERG; 

formen til at beskrive de 

og nedture, som forekommer i løbet af en interkulturel udveksling. Den 

plever hun/han igen et negativt 

følelsesmæssigt dyk under den proces det er at vende hjem, men genvinder et positivt udsyn som 

…for AFS & …for AFS & …for AFS & …for AFS & 
VennerVennerVennerVenner    
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KULTURTILPASNINGSMODEL/TILPASNINGSCYKLUSSEN (BETTINA HANSEL) KULTURTILPASNINGSMODEL/TILPASNINGSCYKLUSSEN (BETTINA HANSEL) KULTURTILPASNINGSMODEL/TILPASNINGSCYKLUSSEN (BETTINA HANSEL) KULTURTILPASNINGSMODEL/TILPASNINGSCYKLUSSEN (BETTINA HANSEL)     

Bettina Hansel (2007), som har rådgivet AFS I 29 år, fandt på Tilpasningscyklussen der fokuserer 

mere detaljeret på udvekslingsdeltageren end 

Obergs U-model: 

 

 

Bettina Hansels KulturtilpasningsmodelBettina Hansels KulturtilpasningsmodelBettina Hansels KulturtilpasningsmodelBettina Hansels Kulturtilpasningsmodel    

 

Ankomsten til værtslandet kan opleves meget forskellig. Nogle udvekslingsdeltagere er meget 

entusiastiske, andre er mere bekymrede for den nye situation. Udmattelse og træthed kan være et 

resultat på grund af alle de nye indtryk og sprogvanskeligheder. Denne fase kan forværres og ende i 

hjemve, det første følelsesmæssige lavpunkt under opholdet. Som tiden går, genvinder 

udvekslingsdeltageren en positiv indstilling, udvikler større kulturel forståelse og begynder at falde til 

i Tilpasningsfasen. Dette leder til at hendes/hans relationer til familiemedlemmer og personer i det 

nære netværk bliver dybere, og deltageren holder op med at være gæst. Næste skridt, forudser 

Hansel, er kulturchok hvor forskellene fra hjemlandet bliver mere tydelige, og forvirring og utryghed 

kan forekomme. Højtider, som julen, kan være særligt udfordrende fordi familien og lokalsamfundet 

har andre traditioner. Efter at have været igennem de svære faser, får deltageren selvtillid og er klar 

til at lære mere om sig selv og sit værtslands kultur. I løbet af de sidste uger er det almindeligt at 

være forvirret, ked af det eller spændt som igen kan forårsage udmattelse. Som Gullahorn & 

Gullahorn ser Hansel et behov for at tilpasse sig på ny, når deltageren kommer hjem til sit eget land. 

 

UUUU----, , , , WWWW----kurverne og Tilpasningscyklussen er gode til at give overblik over de generelle kurverne og Tilpasningscyklussen er gode til at give overblik over de generelle kurverne og Tilpasningscyklussen er gode til at give overblik over de generelle kurverne og Tilpasningscyklussen er gode til at give overblik over de generelle 

følelsesmæssige opfølelsesmæssige opfølelsesmæssige opfølelsesmæssige op----    og nedture som forekommer under udvekslingsopholdet. Dog passer de og nedture som forekommer under udvekslingsopholdet. Dog passer de og nedture som forekommer under udvekslingsopholdet. Dog passer de og nedture som forekommer under udvekslingsopholdet. Dog passer de 

ikke på alle udvekslingsoplevelser. ikke på alle udvekslingsoplevelser. ikke på alle udvekslingsoplevelser. ikke på alle udvekslingsoplevelser.     

    

OVERGANGSMODELLEN (W. BRIDGES)OVERGANGSMODELLEN (W. BRIDGES)OVERGANGSMODELLEN (W. BRIDGES)OVERGANGSMODELLEN (W. BRIDGES)    

Overgangsmodellen af William Bridges (1980, 2004) afbilder alle overgange (i vores tilfælde de 

forskellige kulturtilpasninger) i tre faser: 1) en fase med afslutning eller en ”given slip på det kendte” 

som er forbundet med en følelse af tristhed. Næste er 2) den neutrale zone hvor man følelsesmæssigt 

frakobler sig fra fortiden. Et individ i denne fase er hverken entusiastisk eller trist, men føler ofte en 

blanding af bekymring, nysgerrighed og skepsis. På et tidspunkt når deltageren frem til 3) en ny 

begyndelse når hun/han følelsesmæssigt er i stand til at acceptere og byde forandring velkommen. I 

tilfældet af kulturtilpasning kan dette forstås som det at man kan favne den nye kultur. Selv om kun 

én fase kan dominere af gangen, argumenterer Bridges for, at alle tre faser er til stede samtidig i løbet 

af hele tilpasningsprocessen.     
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Der er tre ting som Bridges råder alle Der er tre ting som Bridges råder alle Der er tre ting som Bridges råder alle Der er tre ting som Bridges råder alle 

kontaktpersoner til at gøre, når de kontaktpersoner til at gøre, når de kontaktpersoner til at gøre, når de kontaktpersoner til at gøre, når de 

støtter en udvekslingsstudent i støtter en udvekslingsstudent i støtter en udvekslingsstudent i støtter en udvekslingsstudent i 

hendes/hans overgangsproces:hendes/hans overgangsproces:hendes/hans overgangsproces:hendes/hans overgangsproces: 1) vis 

interesse for personens følelser og 

tanker, 2) kommuniker meget klart hvad 

der skal ske, og hvor overgangen vil føre 

hen og 3) prøv at kom på bølgelængde 

med deltageren for eksempel ved at dele 

egne erfaringer i forbindelse med en 

lignende situation, samt hvordan den blev løst.  

    

    

STRESSSTRESSSTRESSSTRESS----TILPTILPTILPTILPASNINGASNINGASNINGASNING----UDVIKLINGSMODEL (Y.Y. KIM)UDVIKLINGSMODEL (Y.Y. KIM)UDVIKLINGSMODEL (Y.Y. KIM)UDVIKLINGSMODEL (Y.Y. KIM)    

Stress-Tilpasning-Udviklings-model af Young Yun Kim (2001) foreslår at kulturtilpasning og personlig 

udvikling sker gradvist i en spirallignende proces. Deltageren veksler mellem stressende erfaringer og 

efterfølgende udvikling og tilpasning som resultat af udfordringerne. Hver ny stressende situation gør 

at deltageren når til et højere niveau af tilpasning. Budskabet med modellen er at de udfordringer, de udfordringer, de udfordringer, de udfordringer, 

som deltageren står overfor, er vigtige for den personlige udvikling, som deltageren står overfor, er vigtige for den personlige udvikling, som deltageren står overfor, er vigtige for den personlige udvikling, som deltageren står overfor, er vigtige for den personlige udvikling, og det er ved at opleve og det er ved at opleve og det er ved at opleve og det er ved at opleve 

problemer at vi lærer og tilpasser osproblemer at vi lærer og tilpasser osproblemer at vi lærer og tilpasser osproblemer at vi lærer og tilpasser os. Det er også vigtigt at lægge mærke til at modellen viser en 

kontinuerlig proces hvor man ikke kommer tilbage til udgangspunktet, men fortsætter op igennem 

spiralen fordi hver ny krise fører til ny læring og udvikling. Med tiden bliver tilpasningen nemmere. I 

takt med spiralens fremgang opleves mindre og mindre stress samt en højere grad af tilpasning.  

 

 

2 2 2 2 ----    KULTURLÆRINGKULTURLÆRINGKULTURLÆRINGKULTURLÆRING    

Kulturlæring, det adfærdsmæssige aspekt, henviser til den 

proces det er at tilegne sig den nødvendige sociale viden 

og de nødvendige færdigheder for at kunne trives i den 

nye kultur. Dette inkluderer sprogfærdigheder, non-verbal 

kommunikation, social etikette og faktuel information. 

MODEL FOR FRAMODEL FOR FRAMODEL FOR FRAMODEL FOR FRA----    OG TILLLÆRING AF KULTUR OG TILLLÆRING AF KULTUR OG TILLLÆRING AF KULTUR OG TILLLÆRING AF KULTUR 

OVER TIOVER TIOVER TIOVER TID (Y.Y. KIM)D (Y.Y. KIM)D (Y.Y. KIM)D (Y.Y. KIM) 

Model for Fra- og Tillæring af Kultur over Tid, af Young 

Yun Kim (1988, 2001), viser at jo mere deltageren bruger 

af tid i værtslandet, des mere inkorporerer hun/han aspekter af kulturen i sin adfærd og i sine 

overbevisninger og værdier. Til sidst “omrokerer deltageren sit mentale møblement” sådan at 

hendes/hans verdenssyn justeres så det tilpasses både de nye og de gamle kulturelle værdier, normer 

og adfærdsmønstre. Det tager mange år med betydelig eksponering for en ny kultur at opnå 

Tidspunkt 2. Det er nyttigt for AFS kontaktpersoner eller andre frivillige og medarbejdere der 

arbejder med support at være opmærksomme på at, for de fleste deltagere hjælper AFSfor de fleste deltagere hjælper AFSfor de fleste deltagere hjælper AFSfor de fleste deltagere hjælper AFS----opholdet opholdet opholdet opholdet 

dem med at bevæge sig fra Tidspunkt 1 til Tidspunkt 2, og at deltagere ikke dem med at bevæge sig fra Tidspunkt 1 til Tidspunkt 2, og at deltagere ikke dem med at bevæge sig fra Tidspunkt 1 til Tidspunkt 2, og at deltagere ikke dem med at bevæge sig fra Tidspunkt 1 til Tidspunkt 2, og at deltagere ikke bør forvente at opnå bør forvente at opnå bør forvente at opnå bør forvente at opnå 

en komplet kulturtillæring alene gennem deres AFSen komplet kulturtillæring alene gennem deres AFSen komplet kulturtillæring alene gennem deres AFSen komplet kulturtillæring alene gennem deres AFS----oplevelse.oplevelse.oplevelse.oplevelse. 
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3 3 3 3 ----    SOCIAL IDENTIFIKATIONSOCIAL IDENTIFIKATIONSOCIAL IDENTIFIKATIONSOCIAL IDENTIFIKATION    

Det sidste af de tre aspekter, social identifikation (det kognitive aspekt), ser på hvordan individer eller 

grupper ser dem selv og betydningen af stereotyper og diskrimination for deres identitet. Den 

beskæftiger sig med forandringerne af individuel, kulturel og social identitet, en proces som 

uundgåeligt sker under et udvekslingsophold.  

 

 

KULTURTILLÆRINGSMODEL (J. BERRY)KULTURTILLÆRINGSMODEL (J. BERRY)KULTURTILLÆRINGSMODEL (J. BERRY)KULTURTILLÆRINGSMODEL (J. BERRY)    

J. Berry (2001) udviklede en kulturtillæringsmodel som forklarer indstillinger til kulturtillæring og 

dertilhørende strategier for to forskellige kulturelle grupper, som interagerer.  Ved at se på ikke-

dominante grupper i et større samfund, identificerer Berry de følgende kulturtillæringsindikatorer.  

 

Mængden af mennesker der søger (eller undgår) kontakt med folk uden for deres egen Mængden af mennesker der søger (eller undgår) kontakt med folk uden for deres egen Mængden af mennesker der søger (eller undgår) kontakt med folk uden for deres egen Mængden af mennesker der søger (eller undgår) kontakt med folk uden for deres egen 

grupgrupgrupgruppe.pe.pe.pe.    

    

Mængden af mennesker der ønsker at opretholde (eller opgive) deres kulturelle arv og Mængden af mennesker der ønsker at opretholde (eller opgive) deres kulturelle arv og Mængden af mennesker der ønsker at opretholde (eller opgive) deres kulturelle arv og Mængden af mennesker der ønsker at opretholde (eller opgive) deres kulturelle arv og 

identitet.identitet.identitet.identitet.    

    

Disse indstillinger til kulturtillæring fører til fire forskellige strategier. Når individer fra den ikke-

dominante gruppe ønsker kontakt med andre uden for gruppen og samtidig ikke lægger så meget 

vægt på at opretholdelse af egen kultur, følger de assimileringsstrategienassimileringsstrategienassimileringsstrategienassimileringsstrategien. I tilfælde af at de søger 

kontakt, men også ønsker at opretholde egen kultur, vælger de integrationsstrategienintegrationsstrategienintegrationsstrategienintegrationsstrategien. Skulle der 

ikke være nogen interesse i kontakt med mennesker uden for gruppen, og gruppen værdsætter at 

opretholde egen kultur, kaldes det separationsstrategien.separationsstrategien.separationsstrategien.separationsstrategien. Med marginaliseringsstrategien marginaliseringsstrategien marginaliseringsstrategien marginaliseringsstrategien ønsker 

man hverken interkulturel kontakt, ej heller at    opretholde egen kultur.  

 

Berrys model er baseret på den antagelse at mennesker er frie til at vælge deres egen strategi for 

interkulturel kontakt. Men det er vigtigt at bemærke at denne frihed ikke altid er til stede i realiteten 

på grund af politiske eller sociale omstændigheder. Det viser sig at valg af strategi hænger sammen 

med de større samfunds præferencer for hvordan deltagerne tilpasser sig. Dette fører til en indbyrdes 

afhængighed mellem den mindre gruppe og det større samfund.  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Spørgsmål 1: Opretholdelse af kultur og identitet 

Spørgsmål 2: 
Søgt kontakt 
indenfor 

gruppen  

J. Berrys Kulturtilpasningsmodel 

-  +  
+  

-  

 Integration     Assimilation 

Separation      Marginalisering  
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KONKLUSIONKONKLUSIONKONKLUSIONKONKLUSION 

Disse er bare nogle af de modeller som man kan bruge til at forklare kulturtilpasningsprocessen. Der 

findes ikke en perfekt model for en så kompleks proces, og hver af de modeller præsenteret her 

hjælper med at forklare forskellige facetter af den kulturelle tilpasningsproces fra en følelsesmæssig, 

adfærdsmæssig og kognitiv synsvinkel. Det er nyttigt for AFS frivillige og medarbejdere at være 

bekendte med flere modeller for at kunne bruge de bedst egnede til en specifik kontekst.  

 

  

Modeller for kulturtilpasning...Modeller for kulturtilpasning...Modeller for kulturtilpasning...Modeller for kulturtilpasning...    

� præsenterer kulturtilpasning på forskellige måder: 

der er ikke kun en perfekt model. 

� gør det abstrakte konkret, ofte ved at give en 

visuel forståelse af processerne for 

kulturtilpasning. 

� dækker flere aspekter: de følelsesmæssige, de 

adfærdsmæssige og de kognitive elementer af 

kulturtilpasning. 

� tillader AFS frivillige og medarbejdere at støtte 

deltagere på en passende måde i forhold til den 
specifikke kontekst og person. 

Læs mereLæs mereLæs mereLæs mere:::: 

C. Ward, (2004). The Psychology of 
Culture Shock. 
J.E. & J.T. Gullahorn, (1963). An 
extension of the U-curve hypothesis.  

Y. Y. Kim, (2001). Becoming 

intercultural: An integrative theory of 

communication and cross-cultural 

adaptation. 

W. Bridges, (2004). Transitions: 
Making sense of life’s changes, 2nd 

ed. 

J. Berry, (2001). A Psychology of 

Immigration. 

B. Hansel, (2007). The Exchange 
Student Survival Kit. 

K. Oberg, (1954). Culture Shock. 
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VVVVores arbejde i AFS tager afsæt i kulturel forskellighed. ores arbejde i AFS tager afsæt i kulturel forskellighed. ores arbejde i AFS tager afsæt i kulturel forskellighed. ores arbejde i AFS tager afsæt i kulturel forskellighed. Hvad enten vi er frivillige, medarbejdere, 

programdeltagere, værtsfamilie, sendefamilie, lærere eller på anden måde er forbundet med AFS, er vi 

i tæt kontakt med mennesker fra ikke bare én, men mange forskellige kulturer. I vores forsøg på at 

handle hensigtsmæssigt, når vi interagerer med mennesker fra andre kulturer, er det nødvendigt at 

forstå eksistensen af og forskellen mellem kulturelle stereotyper og kulturelle generaliseringer. 

 

KULTURELLE MØNSKULTURELLE MØNSKULTURELLE MØNSKULTURELLE MØNSTRETRETRETRE    

Når ordet kultur bliver nævnt i en AFS-kontekst, bliver det ofte brugt til at betegne nationale kulturer, 

fordi vi netop arbejder med udveksling mellem lande. Men kultur er mere kompleks end som så. Inden 

for hver national kultur findes der dominerende kulturelle mønstre, så vel som utallige sub- og 

parallelkulturer med værdier, holdninger og adfærd, som ikke nødvendigvis er de samme som dem i 

den dominante kultur. Der er også kulturelle mønstre i eksempelvis religioner, aldersgenerationer og 

sociale grupper, som ikke er knyttet til nationale grænser.  

 

KULTURKONTINUUMKULTURKONTINUUMKULTURKONTINUUMKULTURKONTINUUM    
Ligesom der er forskelle mellem kulturer, eksisterer der også forskelle inden for en enkel 

kulturgruppe. Disse forskelle er demonstreret i den klokkeformede kurve over normalfordeling, også 

refereret til som ”kultur-

kontinuummet”. 

Til venstre i grafikken ses den 

kulturelle værdi Individualisme i 

Kultur A, og til højre den kulturelle 

værdi Kollektivisme i Kultur B. 

Kultur A's midtpunkt viser, at, i 

gennemsnit, er Individualisme den 

dominerende kulturelle værdi. Dog 

viser kurven også, at nogle 

mennesker i Kultur A er meget 

tættere på Kultur B's kollektivistiske 

værdi. Modsat er Kollektivisme den 

dominerende værdi i Kultur B, mens 

nogle mennesker i Kultur B har 

Individualisme som værdi. Området som er farvet grønt viser, hvordan visse mennesker fra forskellige 

kulturer kan have mere til fælles med hinanden, end de har med den gennemsnitlige person fra deres 

egen kulturgruppe.  

For eksempel man sagtens forestille sig en tysker, der kommunikerer med højere kontekst end de 

fleste japanere, og en australier som er mere kollektivistisk orienteret end de fleste costaricanere. 

…for AFS …for AFS …for AFS …for AFS 
& Venner& Venner& Venner& Venner    

 

    

Generaliseringer & StereotyperGeneraliseringer & StereotyperGeneraliseringer & StereotyperGeneraliseringer & Stereotyper    

 
    

KulturkontinuumKulturkontinuumKulturkontinuumKulturkontinuum 
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Når du ser på dette billede, tolker du den Når du ser på dette billede, tolker du den Når du ser på dette billede, tolker du den Når du ser på dette billede, tolker du den 
interaktion, du ser ved at bruge kulturelle interaktion, du ser ved at bruge kulturelle interaktion, du ser ved at bruge kulturelle interaktion, du ser ved at bruge kulturelle 

generaliseringer eller stereotyper?generaliseringer eller stereotyper?generaliseringer eller stereotyper?generaliseringer eller stereotyper?    

Disse mennesker, som findes i kurvens udkanter, kaldes kulturelle afvigere.  

Den klokkeformede kurve over normalfordeling viser, at der er stor diversitet inden for hver 

kulturgruppe, mens der på samme tid stadig er en foretrukket eller dominant kulturel værdi, adfærd 

eller holdning. 

 

KULTURELLE GENERALISERINGER KULTURELLE GENERALISERINGER KULTURELLE GENERALISERINGER KULTURELLE GENERALISERINGER  
At være bevidst om og forstå de kulturelle mønstre i de kulturer, som man tilhører (nationalitet, alder, 

køn etc.), skaber grundlaget for at forstå andre kulturer. Kulturelle generaliseringerKulturelle generaliseringerKulturelle generaliseringerKulturelle generaliseringer kan hjælpe os i 

den proces. 

Kulturelle generaliseringer involverer en kategorisering af 

mennesker inden for en gruppe på baggrund af nogle 

fællestræk. Generaliseringer er bøjelige og tillader 

inkorporering af ny kulturel information. De er en slags 

hypoteser eller gæt på, hvad vi kan forvente at møde, når 

vi interagerer med en bestemt kultur. Denne fleksibilitet 

kan efterfølgende lede til øget kulturel nysgerrighed og 

bevidsthed og dermed forbedre interkulturelle relationer. 

Generaliseringer er en nødvendig del af interkulturel 

kommunikation, da de kan hjælpe os til at forudse, 

strukturere og danne mening ud af information, 

fornemmelser og følelser i interkulturelle situationer. 

Kulturelle generaliseringer kan blive brugt som grundlag, 

mens vi fortsætter med at opsøge ny information om 

mennesker fra andre kulturer.  

Et eksempel på en kulturel generalisering kunne være at “Mennesker fra Land X plejer at have en 

indirekte måde at kommunikere på.”. Kulturelle generaliseringer tillader individuel forskellighed og 

hjælper til at skabe kulturel bevidsthed. Kulturelle generaliseringer må ikke påføres hver enkel person 

inden for en kulturgruppe og må ikke blive forvekslet med kulturelle stereotyper. 

 

KULTURELLE STEREOTYPERKULTURELLE STEREOTYPERKULTURELLE STEREOTYPERKULTURELLE STEREOTYPER    
Generaliseringer bliver til stereotyper,stereotyper,stereotyper,stereotyper, når alle medlemmer af en gruppe bliver kategoriseret som 

havende samme karakteristika. Stereotyper kan forbindes med et hvilken som helst kulturelt 

fællesskab, som fx nationalitet, religion, køn, race eller alder. Endvidere kan stereotyper være positive 

som negative. Eksempelvis kan en positiv stereotyp være ”Deltagere fra Land Y er dygtige elever” 

eller ”Familier fra Land Z er fantastiske værtsfamilier”. 

Stereotyper plejer dog at være mere negative end 

generaliseringer. De er også typisk ufleksible og 

modstandsdygtige over for ny information. De kan, og vil 

ofte, lede til fordomme samt tilsigtet eller utilsigtet 

diskrimination. En negativ stereotyp kan være ”Folk i 

Land A er overfladiske”. Mens kulturelle generaliseringer 

kan give os et udgangspunkt, fra hvilket vi kan fortsætte 

med at lære om andre, tillader kulturelle stereotyper ikke 

individuel forskellighed og hæmmer bestræbelsen på at 

forstå andre. 
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NYSNYSNYSNYSGERRIGHED & FLEKSIBILITET GERRIGHED & FLEKSIBILITET GERRIGHED & FLEKSIBILITET GERRIGHED & FLEKSIBILITET     
Nysgerrighed og fleksibilitet hjælper til at manøvrere mellem generaliseringer og stereotyper. Mens 

generaliseringer fungerer som grundlag for sammenligninger og som afsæt til større interkulturel 

udforskning og forståelse, forhindrer stereotyper både bevidsthed og videre læring om andre og en 

selv. Man bliver nødt til at lave kulturelle generaliseringer for at undgå det, som man kalder kulturel 

chauvinisme. Milton Bennett, forfatter til Model for Interkulturel Sensitivitet (DMIS), har også skrevet 

om kulturelle generaliseringer og stereotyper. Han siger, at en måde, hvorpå mennesker i vestlige 

kulturer har forsøgt at undgå uretfærdig kategorisering af kulturgruppers medlemmer, er ved at 

”behandle hver enkelt person individuelt” – en tendens hos mange vestlige mennesker, der sætter pris 

på individualisme. I stedet for at gøre det, mener han, at det er mere gavnligt at bruge præcise 

kulturelle generaliseringer for at undgå stereotyper, i stedet for at støtte sig til 

kommunikationsmønstre, som vi værdsætter inden for vores egen kultur. En grundig forståelse af 

generelle værdier og adfærd i den nationalkultur og dertilhørende sub- og parallelkulturer, som vi 

tilhører, kan hjælpe os til at udvikle en nysgerrighed over for generelle tendenser i andre kulturer. 

Nysgerrighed og fleksibilitet resulterer i, at vi tillader os selv at blive overraskede over individer, som 

ikke opfører sig som de kulturelle stereotyper foreskriver, samt at vi er i stand til at ændre vores 

forståelse af andre kulturer ved at bruge kulturelle generaliseringer som udgangspunkt. 

 

KULTUREL BEVIDSTHED & AFS KULTUREL BEVIDSTHED & AFS KULTUREL BEVIDSTHED & AFS KULTUREL BEVIDSTHED & AFS     
Hvad enten man er AFS programdeltager, værtsfamilie, frivillig, medarbejder eller enhver anden, der 

interagerer med mennesker fra andre kulturer, er det bevidsthed og forståelse for dominerende 

værdier og adfærd i ens egen kultur, der ligger til grund for identifikation af og forståelse for, hvordan 

vi ligner og er forskellige fra andre mennesker i andre kulturer.  

Denne viden gør det muligt for os at blive bedre til at forstå andre menneskers intentioner og 

handlinger og hjælper os til at undgå kulturelle misforståelser, der kan hæmme tværkulturel 

kommunikation samt arbejde for at bygge relationer og skabe fred. 

 

  

Kulturelle Generaliseringer…Kulturelle Generaliseringer…Kulturelle Generaliseringer…Kulturelle Generaliseringer…    

� er fleksible og åbne for ny information. 

� kan fører til øget nysgerrighed og bevidsthed om 

interkulturelle relationer. 

 

Kulturelle Stereotyper…Kulturelle Stereotyper…Kulturelle Stereotyper…Kulturelle Stereotyper…    

� kan være positive eller negative afhængig af afsenders 

perspektiv. 

� er modstandsdygtige over for information. 

� tillader ikke individuelle forskelle. 

Læs mere:Læs mere:Læs mere:Læs mere:    

 
Bennett, M. (1998). Basic 
concepts of intercultural 
communication: Selected 
readings. 
 
Lewis, R. D. (1999). Cross 
Cultural Communication: A 
visual approach. 

 



 

 

 

EEEEksperimentelksperimentelksperimentelksperimentel    læringlæringlæringlæring    dannerdannerdannerdanner    grundlaggrundlaggrundlaggrundlag

skal forstås som en kontinuerlig proces,
med nye erfaringer. Cyklussen begynder,
oplevelsen, derefter udleder mening
handling gennem ændring af adfærd
Rogers forskning bekræfter, at man
baseret på en bestemt livserfaring.
støttet af AFS’ læringsmetodik og
 
Selv om meget eksperimentel
dagligdagen, kan den også foregå
igennem en oplevelse og dermed
oplevelsen er i sagens natur eksperimentel,
placeret i en ny kultur og opfordres
værtsfamilier, AFS-frivillige og –
hvad der sker med dem. Den eksperimentelle
inden for AFS-netværket, varierer
eksempel er førorienteringer en
program og aktivitetsbeskrivelser,
kommunikation med kontaktpersonen
åben og uformel. Baseret på principperne
udviklede Kolb læringscyklussen,
modtager og bearbejder information
uddannelsesorganisation som faciliterer
ansvar for at forstå de fundamentale
finder sted.    
 

KOLBS LÆRINGSCYKLUS
Den eksperimentelle læringscyklus
rækkefølge, kan læringen starte i 
alle fire stadier for maksimal mulighed
deltagerne, fordi den har en 
(videnbaseret) læring. Endvidere 
egne konklusioner på oplevelsen,
situationer i den virkelige verden.
undervisningsforløb for at læringscyklussen
Observation, Abstrakt Begrebsliggørelse
  
Det er vigtigt at bemærke at man,
stadier. Læring behøver ikke altid
eller det andet sted i cyklussen, vil
det øger potentialet for at engagere

Kolbs LæringscyklusKolbs LæringscyklusKolbs LæringscyklusKolbs Læringscyklus    
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grundlaggrundlaggrundlaggrundlag    forforforfor    alalalal    uddannelseuddannelseuddannelseuddannelse    iiii    AFSAFSAFSAFS----netværket.netværket.netværket.netværket.

proces, der er baseret på refleksion, og som hele
begynder, når man engagerer sig i en aktivitet,

mening af sine refleksioner og til sidst omsætter
adfærd eller indstilling. Forskere som David Kolbs,

man lærer bedst ved at være aktivt engageret
livserfaring. Hele essensen af AFS-oplevelsen, fordybelse

og strukturerede orienteringer, er netop eksperimentel

eksperimentel læring forekommer naturligt i 
foregå struktureret ved at guide en person 

dermed forbedre læringsresultaterne. AFS-
eksperimentel, idet deltagerne bliver 

opfordres til jævnligt, med hjælp fra deres 
– medarbejdere, at reflektere over, 
eksperimentelle læring, som opstår 

varierer i struktur og formalitet. For 
en højest struktureret oplevelse med 

aktivitetsbeskrivelser, mens den månedlige 
kontaktpersonen under opholdet ofte er mere 

principperne for eksperimentel læring, 
læringscyklussen, en teori til at beskrive, hvordan vi 

information samt til sidst anvender viden. Eftersom
faciliterer eksperimentel læring i global skala, har

fundamentale principper for denne tilgang, samt hvordan

LÆRINGSCYKLUS 
læringscyklus har fire stadier, og selv om de forekommer

 hvilket som helst stadie i cyklussen. Dog er det
mulighed for læring. Denne tilgang til læring har

 balance mellem følelsesmæssig, adfærdsmæssig
 er læringen induktiv, hvilket betyder at deltagerne

oplevelsen, som gør det nemmere for dem direkte at anvende
verden. De følgende fire stadier skal være til stede i

læringscyklussen er komplet: Konkret Erfaring,
Begrebsliggørelse og Aktiv Eksperimenteren.  

man, afhængig af sin læringsstil, kan starte læringscyklussen
altid at starte med en konkret oplevelse. Hvorvidt

vil læring som involverer alle fire stadier være mere
engagere sig fuldt ud i læringsprocessen, argumenterer

“Læring
hvorved

transformation

netværket.netværket.netværket.netværket.    Eksperimentel læring 

hele tiden bliver ændret 
aktivitet, reflekterer over 

omsætter den nye indsigt til 
Kolbs, Kurt Levins og Carl 

engageret i en refleksionsproces 
fordybelse i en anden kultur, 
eksperimentel læring.   

Eftersom AFS er en 
har AFS’ere et særligt 

hvordan denne type læring 

forekommer i en bestemt 
det ideelt at færdiggøre 

har adskillige fordele for 
dfærdsmæssig og kognitiv 
deltagerne kommer til deres 

anvende deres læring i 
i en workshop eller i et 

Erfaring, Reflekterende 

læringscyklussen i forskellige 
Hvorvidt man starter det ene 

mere omfattende, fordi 
argumenterer Kolb. 

…for AFS  
& Venner 

 

ring er den proces 
hvorved viden bliver 

skabt gennem 
transformation af 

erfaring.” 

- D. Kolb, 1984 



 

 

 

Konkret Erfaring:  
Læring gennem erfaring 

Mennesker lærer ved at være involveret
aktivitet eller en oplevelse og derefter
hvordan det føltes. Dette er den primære
hvorpå vi lærer, og den fungerer som
for alle andre stadier i cyklussen.  

Reflekterende Observation:  

Læring gennem bearbejdning 

Ved at bruge den konkrete oplevelse
reflekterer man over oplevelsen
information eller dybere forståelse

Abstrakt Begrebsliggørelse:  

Læring ved at generalisere  

Baseret på refleksion over ople
man enten bevidst eller underbevidst
klassificere eller generalisere oplevelsen
man viden, som muliggør at man
dette stadie er det essentielt for
kontekst til en anden.  

Aktiv Eksperimenteren:  

Læring ved at handle 

Man anvender eller tester nu sit nye
erfaring hvorfra en ny cyklus starter
 
I hvert af stadierne i cyklussen
tænkning og handling. Ofte bliver
information bliver tilegnet og bearbejdet.

og derfor har vi en tendens til at 
at støtte sig til bestemte måder 
læringspræferencer eller læringsstile,
forskellige læringsstile baseret på
særegne læringsstil eller –præference,
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involveret i en 
derefter huske 

primære måde 
som fundament 
 

oplevelse som grundlag, 
oplevelsen for at få mere 

forståelse af oplevelsen. 

oplevelsen, begynder 
underbevidst at teoretisere, 

oplevelsen for at generere ny viden. I dette “tænkestadie”
man ser “det overordnede billede” og identificerer

for personen, der lærer, at være i stand til at 

nye indblik i den virkelige verden. Det at anvende
starter igen.  

cyklussen forekommer en bestemt form for læring,
bliver læringscyklussen præsenteret som to kontinua,

bearbejdet.  
På y-aksen, også
tilegnelse, findes
at tilegne sig en
ved at “føle” eller
KonkretKonkretKonkretKonkret    ErfaringErfaringErfaringErfaring
BegrebsdannelseBegrebsdannelseBegrebsdannelseBegrebsdannelse
tilegnelse er 
respons på at 
tænker og/eller
læringssituationen.
aksen er kontinuum
som indebærer 
håndtere eller bearbejde
enten gennem ”at
handle”, ReflekterendeReflekterendeReflekterendeReflekterende
eller AktivAktivAktivAktiv    
Kontinuum for bearbejdelse
hvordan vi tilgår
Kolb argumenterer
mennesker, der 
at udfører begge
akse på samme 

 tilegne og bearbejde læring på en bestemt måde.
 at tilegne og bearbejde information er det, 

læringsstile, som kan varierer afhængig af kontekst 
på de fire stadier i den eksperimentelle læringscyklus.

præference, men for at få en mere fuldkommen læringsoplevelse,

KONKRET 

ERFARING

Oplevelse

ABSTRAKT

BEGREBSLIGGØRELSE

AKTIV 

EKSPERIMENTEREN
Handling

Læringscyklus

“tænkestadie” organiserer 
identificerer regler og mønstre. I 

 overføre viden fra en 

anvende læringen er en ny 

læring, oplevelse, refleksion, 
kontinua, som viser hvordan 

også kaldet kontinuum for 
findes to forskellige måder 

en oplevelse på, enten 
eller ved at “tænke”, 

ErfaringErfaringErfaringErfaring eller AbstraktAbstraktAbstraktAbstrakt    
BegrebsdannelseBegrebsdannelseBegrebsdannelseBegrebsdannelse. Kontinuum for 

 vores emotionelle 
 lære, dvs. hvordan vi 

og/eller føler i 
læringssituationen. Placeret på x-

kontinuum for bearbejdelse, 
 to forskellige måder at 
bearbejde en oplevelse, 
”at observere” eller ”at 

ReflekterendeReflekterendeReflekterendeReflekterende    ObservationObservationObservationObservation 
    EksperimenterenEksperimenterenEksperimenterenEksperimenteren. 
bearbejdelse beskriver, 

tilgår en bestemt opgave. 
argumenterer med, at 

 lærer, ikke er i stand til 
begge handlinger på en 

 tid (fx tænke og føle), 
måde. Denne tendens til 

 Kolb refererer til som 
 og indhold. Der er fire 

læringscyklus. Alle har deres 
læringsoplevelse, er det 

KONKRET 

ERFARING

Oplevelse

REFLEKTERET

OBSERVATION

Bearbejdning

ABSTRAKT

BEGREBSLIGGØRELSE

Tænkning

Læringscyklus 



 

 

 

vigtigt at man bruger alle fire læringsstile.
Kolbs Læringsstilstest, som er designet
og særegne læringsstil. Testen 
læringssituationer samt at udvikle
 

HVORFORHVORFORHVORFORHVORFOR    ERERERER    DETDETDETDET    VIGTIGTVIGTIGTVIGTIGTVIGTIGT
Hvorvidt det er bevidst eller ej, stopper
aldrig med at lære. Den eksperimentelle
læringscyklus slutter med 
Eksperimenteren, som er anvendelsen
ny viden. Denne anvendelse skaber
erfaring, hvilket betyder at cyklussen
starter på ny med støtte fra AFS.
også forbundet med uddannelsesmålene
som vores deltagere arbejder hen
særligt, men ikke kun – i forhold
forpligte sig til at bidrage til det
samfund.  Den seneste forskning 
området bekræfter, at de
mennesker, og selv kulturer,
præferencer, når det kommer til 
læringscyklus fungere som ramme
orienteringer, så man imødekommer
beslutte rækkefølgen af aktiviteter
steder i verden kommer igennem 
med AFS-deltagere, har en fundamental
udvekslingsstudenter og værtsfamilier
eksperimentelle læringscyklus er
reflekterende del i eksperimentel
læringsprocessen. Forståelse for de
er grundlaget for, at vi i AFS lære
kulturer. 

 

 

Den Eksperimentelle Lææææringscyklus

✓ Danner en bedre forståelse af l

at facilitere læringen mere effektivt.

✓ Består af fire forskellige stadier:

Reflekterende Observation, Abstrakt

Aktiv Eksperimenteren. 
✓ Danner ramme for design af workshops

✓ Giver facilitatorer (AFS-undervisere
rolle I implementeringen af den
læringscyklus  
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læringsstile. På grundlag af omfattende forskning,
designet til at give en overblik over det enkelte menneskes

 giver os mulighed for at få en bedre forståelse
udvikle strategier til at forbedre vores læringspotentiale.

VIGTIGTVIGTIGTVIGTIGTVIGTIGT    FORFORFORFOR    AFSAFSAFSAFS    
stopper vi 

eksperimentelle 
 Aktiv 

anvendelsen af 
skaber en ny 

cyklussen 
AFS. Dette er 

uddannelsesmålene, 
hen imod – 

forhold til at 
det globale 

 inden for 
de fleste 

kulturer, har 
 læring (Joy & Kolb, 2009). Af den grund kan

ramme for design og aktivitetsvalg til workshops, undervisningsforløb
ødekommer forskellige læringsstile. Kolbs resultater 
aktiviteter i undervisningssessioner, således at deltagerne

 hele læringscyklussen. AFS-frivillige og –medarbe
fundamental rolle i læringsprocessen i forhold

værtsfamilier med at få deres oplevelser til at
er en værdifuld tilgang til at gøre netop det.

eksperimentel læring er debriefing et ’must’ som
de grundlæggende teorier for læring og bearbejdning

lærer at kommunikere succesfuldt på tværs og

ringscyklus… 

læringsprocessen i forhold til 

effektivt.  

stadier: Konkret Erfaring, 

Abstrakt Begrebsliggørelse og 

workshops og orienteringer.  

undervisere og -frivillige) en central 
den eksperimentelle 

ForForForFor    meremeremeremere

information:information:information:information:

Kolb, D.A.

Learning:

Learning

Englewood

Kolb, D.A.,

(1995). 

Experiential

Behavior

Englewood

Kolb, D.

StustylSinventory.

and Company.

forskning, har Kolb udviklet 
menneskes individuelle 

forståelse af os selv i 
læringspotentiale. 

kan den eksperimentelle 
undervisningsforløb og 
 kan også bruges til at 

deltagerne fra forskellige 
medarbejdere, der arbejder 

forhold til at hjælpe 
at give mening. Den 
det. For at sikre den 

som skal inkluderes i 
bearbejdning af information 

og indenfor forskellige 

meremeremeremere    teoretiskteoretiskteoretiskteoretisk    

information:information:information:information:    

D.A. (1984). Experiential 

Learning: Experience k the Source of 

Learning and Development. 

Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

D.A., & Osland, J., Rubin, I. 

 Organizational Behavior: An 

Experiential Approach to Human 

Behavior in Organizations. 

Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

D. (1976). Learning Style 

StustylSinventory. Boston: McBer 

Company. 
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