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Udskolingen og ungdomsuddannelse

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

1 lektion

Der skal være plads til, at eleverne kan stå i en cirkel

Ingen

Gennemførelse
1. Introduktion af øvelsen
Bed om to frivillige blandt eleverne – en dreng og en pige. 
Tag de to frivillige med ud i et andet lokale og præsenter deres opgave:
De er to eksperter, der skal besøge en fremmed kultur og løse deres problem. Men først skal de finde 
ud af, hvad deres store problem er. Det skal de finde ud af ved at spørge gruppen. Sig til de to eks-
perter, at de kan spørge om hvad som helst og hvem som helst i gruppen, men at alle spørgsmål skal 
kunne besvares med et ja eller nej. 
Resten af klassen får at vide, at de er en fremmed kultur, hvor der ikke er nogle problemer, andet end 
at kunne kommunikere ordentlig! De skal derfor blot svare 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 spørger smiler. 
• De vil svare “NEJ”, hvis personen, der spørger ikke smiler. 
2. Øvelsen går i gang 
Kald nu de eksperter tilbage til rummet og bed dem begynde at stille spørgsmål. De frivillige vil ikke 
forstå, hvorfor nogle personer ikke svarer. Hvis eksperterne bliver irriteret, vil de heller ikke kunne 
forstå, hvorfor de aldrig får et positivt svar. Måske vil de efter noget tid fornemme/ gætte reglerne fx 
reglen om køn. Lad legen fortsætte i ca. 15 minutter, eller indtil ekspterne bliver for frustreret eller 
har gættet reglerne. Stop så spørgelegen og led alle deltagerne ind i en diskussion. 
3. Diskussion og afrunding 
• Begynd med at spørge de to eksperter om, hvad de oplevede og hvordan det føltes at få de  
                mærkelige svar
• Spørg de øvrige elever, hvordan de oplevede eksperterne.
• Spørg eksperterne om de kan se et system i de svar de fik
• Få de andre elever til at hjælpe dem med at forstå reglerne om køn og smil. 
• Når reglerne er blevet etableret, så spørg eksperterne, om situationen giver mere mening nu.
• Nu kan diskussionen drejes mod lignende situationer fra ”virkeligheden”. Spørg fx:
• Kender I nogle situationer hvor folk har forskellige regler og så kommer op og skændes?
• Har I prøvet at være i en situation, hvor nogle kommunikerer anderledes end I er vant til?
• Hvad gør I så for at løse det?
• På baggrund af det der skete i legen her, er der så noget I vil gøre anderledes, næste gang I        
 møder nogen, der kommunikerer anderledes?


