
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Global Kids 
 

Forberedelse af lærerne:  

1. Informationsmøde om kulturmødet 

o Hvem er det, der kommer og hvorfra? 

o Hvad er interkulturel kompetence?   

 Hvad er kultur? Hvilken betydning har ’inter’? 

 Læs mere om interkulturel kompetence på EMU’s hjemmeside: http://design.emu.dk/artikler/1001-

globalskole.html 

o Hvorfor skal eleverne udvikle interkulturel kompetence?  

 Folkeskolen skal forberede elever til et liv i et globalt samfund. 

o Hvordan skal vi som lærere fremme elevernes interkulturelle kompetencer? 

 Komparativt og kritisk  relationel viden og kritisk kulturel bevidsthed  indsigt i en anden 

kultur, fremmer forståelse for egen kultur 

 Give lærerne materialer eller forslag.  

 Få evt. inspiration til undervisningen i Klædt på til verden – en håndbog til undervisere om 

interkulturel kompetence af Ellen Farr, Lilian Rohde og Lone Smidt fra 2009 

(Geografforlaget).  

2. Udvikle lærernes interkulturelle kompetencer 

o Lave et undervisningseksempel med lærerne  model for egen undervisning 

 Tekster fra egen kultur og fremmed kultur.  

Lavet af: Cecilia Maria Guldagger fra Skole 
for Institut og Læring, Metropol. 

E-mail: ceciliaguldagger@hotmail.com 

Januar 2012 

http://design.emu.dk/artikler/1001-globalskole.html
http://design.emu.dk/artikler/1001-globalskole.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Før: i klassen 

1. Viden – relationel viden  om den fremmede kultur og derigennem egen kultur. 

a. Materialer:  

i. Læreren skal stille sig kritisk over for sine valgte materialer  skal give et bredt billede af, hvad det fremmede 

lands historie og kultur indeholder.  

ii. Teksterne skal anvendes komparativt  skabe en diskussion, som overføres på den danske kultur og historie 

f.eks. sociale forhold, demokrati, minoriteter, stereotyper etc.  

2. Kommunikation 

a. Kompetencer som er vigtige i forhold til at kommunikere kan trænes og udvikles i klassen f.eks. strategisk 

kompetence: omformulere, gentage, bede samtalepartneren om at gentage, hvis man ikke forstår etc. 

b. Identificere nogle non-verbale træk fra kulturen  se nogle film fra landet  lave rollespil ud fra dette  hvis man 

ikke kan forstå alt, hvad der bliver sagt, kan viden om det non-verbale støtte forståelsen.  

3. Portfolio 

a. Læste og skrevne tekster gemmes. 

b. Eleverne kan skrive fordomme om gæsterne og forventninger til besøget m.m. 

c. Eleverne kan interviewe hinanden  fælles refleksion og øvelse i at interviewe. 

d. Eleverne kan forberede interviewspørgsmål til gæsterne.  

e. Læreren fortæller eleverne eksplicit, hvad de skal reflektere over under mødet. Læreren kan evt. lave nogle spørgsmål 

eller en form for skelet for, hvad denne portfolio skal indeholde.  

4. Skab kontakt 

a.  Tag kontakt til gæsterne, som kommer på besøg – Facebook, Skype, E-mail, Global Connection.  

i. Eleverne øver sig i skriftlig formidling på engelsk og præsentation af sig selv og deres kultur. 

5. Forberedelse af besøget 

a. Involver eleverne i planlægningen  eleverne skal tage imod gæsterne, tænke i opreklamering, uddeleger ansvaret. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter: 

1. Refleksion til portfolio  

a. Eleverne skriver i deres portfolio hvordan det har været, har de fået bekræftet eller afkræftet nogle fordomme etc. 

2. Fælles refleksion og diskussion 

a. Læreren arbejder med elevernes nyerhvervede viden f.eks. ved at eleverne skal give et oplæg eller skrive en stil om 

noget de har lært, undret sig over og/eller ikke kan forstå etc. Ud fra elevernes ideer og viden tager læreren fat i nogle 

emner, som diskuteres i klassen, og måske er der nogle perspektiver, der skal udbygges. Rollespil kan evt. anvendes 

for at tale om nogle oplevelser eleverne har erfaret ved at skulle kommunikere med gæsterne. 

3. Hold kontakten 

a. Udveksle kontaktinformationer med gæsterne; Skype, Facebook, E-mail etc.  

 

Under:  

1. Refleksion til portfolio 

a. Hver dag under mødet skriver eleverne deres refleksioner i en form for logbog, som kan vedlægges i portfolioen. 

2. Interview 

a. Eleverne kan interviewe gæsterne  få mulighed for at formulere nogle spørgsmål inden samt svare ud fra, hvad der 

bliver sagt.  

i. Skabe kulturel bevidsthed, øve engelskkundskaber og skabe venskaber, tolerance og accept. 

b. Eleverne kan ud fra interviewene skrive en stil, artikel eller lign.  

c. Eleverne kan optage interviewet med deres mobiltelefoner og transskribere dele af interviewet. 

i. Eleverne kan få indsigt i deres engelske sprogbrug ved at analysere sproglige vendinger m.m. og derved udvikle 

deres sprog.  

3.  Det praktiske arbejde 

a. Sørg for at eleverne tager sig af gæsterne og har en opgave under besøget. 
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