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”Det	var	ren	foræring	at	få	FNs	Verdensmål	ind	på	en	måde,	så	det	giver	mening.	
Målene	hænger	nu	i	vores	aula,	og	det	er	efter	besøget	blevet	et	af	skolens	
fremtidsmål	at	have	en	større	globaliseringsagenda.	Det	er	vigtigt	for	forkælede	
danske	børn	at	se,	at	hele	verden	ikke	er	dem	og	Danmark.		
Vi	fik	kendskab	til	verdensmålene	via	Global	Kids,	og	det	er	virkelig	en	
motivation	for	at	sætte	os	ind	i	og	forstå.	For	at	være	helt	ærlig	havde	jeg	ikke	
sat	mig	ind	i	verdensmålene,	så	det	var	en	øjenåbner	for	os.”	

Lærer,	Morten	Børup	Skolen	
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Introduktion:	

1

En	kulturtrup	bestående	af	otte	unge	
(10-19	år)	samt	to	trænere	fra	Nafsi	
Africa	Acrobats	i	Kenya	gæstede	i	
efteråret	2016	skoler	og	
kulturinstitutioner	i	de	tre	
arrangerende	kommuner:	Kalundborg,	
Sønderborg	og	Skanderborg.		

Gruppen	kaldte	sig	Nafsi	Youngsters,	og	
turneen	varede	i	to	måneder.	Gruppen	
besøgte	desuden	enkelte	andre	skoler	
og	kulturinstitutioner	på	Vestsjælland	
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og	i	Østjylland.		

Spor	Medias	projekt	Global	Kids	stod	
for	den	praktiske	organisering,	for	
samarbejdet	med	Nafsi	og	for		PR	og	
oplysning,	mens	kommunerne	/	
skolerne	var	ansvarlige	for	det	
pædagogiske	indhold	på	skolerne	
samt	indkvartering.	

	

NAFSI	AFRICA	–	en	NGO	i	Kenya	
	
Nafsi	Africa	betyder	‘Afrikas	Håb’,	og	
organisationen	arbejder	med	
kulturaktiviteter	for	børn	og	unge	i	
Nairobis	slumområder.	
Med	Nafsi	oplever	de	unge,	at	de	med	
akrobatik,	dans	og	musik	får		så	megen	
selvtillid	og	gå-på-mod,	at	de	får	
indflydelse	på	deres	egen	fremtid	og	
at	verden	åbner	sig	for	dem.		

Formålet	med	turneen	af	Nafsi	
Youngsters	fra	Kenya	var	at	åbne	
og	motivere	danske	skoleelever	til	
at	få	og	søge	mere	viden	om	Kenya,	
dansk	udviklingsstøtte	og	om	FNs	
verdensmål.	

”Det	har	været	en	stor	oplevelse	for	os	
alle	sammen,	og	jeg	vil	anbefale	alle	at	
være	med	i	sådan	et	projekt.”		

Lærer,	Morten	Børup	Skolen	
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Baggrund	

1

Kalundborg	Kommune	har	siden	2004	
samarbejdet	med	Spor	Media	om	projekt	
Global	Kids,	der	med	det	direkte	kulturmøde	
som	omdrejningspunkt	åbner	danske	børn	og	
unges	interesse	for	forhold	i	udviklingslande,	og	
som	motiverer	dem	til	at	søge	yderligere	viden.	

Som	led	i	projektet	har	Kalundborg	Kommune	
haft	besøg	af	unge	kulturgrupper	fra	Bolivia,	
Sydafrika,	Afghanistan,	Ghana,	Palæstina,	
Cambodja	og	Kenya.	Projektet	lægger	vægt	på,	
at	skolerne	forbereder	eleverne	med	længere	
undervisningsforløb	om	globale	forhold	og		om	
verdensmålene.		

Under	en	turné	i	Danmark	besøger	en	gruppe	
typisk	hver	skole	i	to	dage,	hvor	de	underviser	
danske	børn	og	unge	i	akrobatik,	dans,	musik	
eller	drama	samt	giver	en	forestilling	for	hele	
skolen.	De	seneste	år	er	de	deltagende	skoler	
desuden	blevet	opfordret	til	at	forberede	
workshops	for	gæsterne	om	dansk	kultur	og	
om,	hvordan	vi	hver	især	kan	bidrage	til	FNs	
Verdensmål,	for	på	denne	måde	at	øge	
elevernes	kulturelle	og	samfundsmæssige	
bevidsthed	.	

På	baggrund	af	de	mange	og	gode	erfaringer	
har	Kalundborg	Kommune	og	Spor	Media	i	
2016	inviteret	yderligere	to	kommuner	med	
interesse	for	global	undervisning	til	at	deltage	-		
nemlig	Sønderborg	og	Skanderborg	Kommuner.	

FNs	Verdensmål	

Unge	i	dag	er	morgendagens	voksne,	og	de	er	
afgørende	for,	at	verdensmålene	nås.	Deres	
engagement	afhænger	af,	at	de	oplever	sig	selv	
som	en	del	af	verden	og	med	en	form	for	
skæbnefællesskab	med	unge	fra	andre	
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verdensdele	og	kulturer.		

Nafsi	Youngsters	har	i	2016	med	forestillingen	
’Takataka’	–	swahili	for	’skrald’	-	sat	fokus	på	
verdensmål	nummer	12	om	bæredygtig	
produktion	og	forbrug.	Med	besøget	ville	både	
danske	og	kenyanske	deltagere	desuden	fået	
øjnene	op	for	verdensmål	nummer	17	-	om	
behovet	for	globalt	partnerskab	for	bæredygtig	
udvikling.	

Interkulturelle	kompetencer	

Det	direkte	kulturmøde,	hvor	de	unge	møder	
hinanden	og	oplever	hinanden	som	ligeværdige	
og	i	øjenhøjde,	udvikler	de	interkulturelle	
kompetencer,	der	er	afgørende	for,	at	de	unge	
fremover	kan	agere	som	verdensborgere	og	
altså	også	forstå	og	forholde	sig	til	FN’s	
Verdensmål.1		

+	
	

Derfor	har	Global	Kids	gennem	12	år	med	
kulturudveksling	opsamlet	metoder	til,	hvordan	
man	på	skolerne	kan	bruge	kulturbesøgene	til	
at	styrke	elevernes	interkulturelle	
kompetencer.	

1	Undervisningsministeriet	udgav	i	2005	Det	Nationale	
Kompetenceregnskab,	der	kortlagde	10	forskellige	
nøglekompetencer	i	den	danske	befolkning	i	perioden	2001-
2005.	Ifølge	undersøgelsen	besad	kun	5	procent	af	de	
adspurgte	en	høj	grad	af	interkulturel	kompetence,	mens	66	
procent	besad	en	lav	grad	af	interkulturel	kompetence.	

”Verdensborgeren	betyder	i	vor	tid	det	
menneske,	der	tager	nutidens	store	
brændende	globale	problemer	op	for	at	
bidrage	til	løsninger,	der	kan	være	til	gavn	
for	hele	menneskeheden.”		

Peter	Kemp:		
Verdensborgeren	som	pædagogisk	ideal		
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Materialekasse:	Spor	Media	var	på	forberedelsesbesøg	i	Kenya	og	aftalte	
detaljer	vedrørende	besøget.	Med	hjælp	fra	Nafsi	købte	vi	desuden	kenyanske	
ting,	såsom	lokale	madvarer,	legetøj	og	beklædning	til	en	materialekasse,	som	
vi	efterfølgende	havde	med	rundt	på	turneen.		

Hjemmeside:	Som	forberedelse	producerede	Spor	Media	en	webside	–	
www.globalkids.dk	-	med	information	om	Nafsi	Africa	og	Kenya	og	med	
baggrund	for	og	ideer	til	undervisning	i	FNs	Verdensmål	og	styrkelse	af	
interkulturelle	kompetencer.	På	sitet	er	desuden	information	om	hver	enkelt	
deltager	i	truppen,	samt	elementer	fra	kenyansk	kultur	–	fra	sangen	’Jambo’	på	
swahili	til	nationalsang	og	flag.	

Forberedelse	på	skolerne:	De	enkelte	skoler	har	inddraget	besøget	i	forskellige	
undervisningsforløb.	For	eksempel	brugte	klasselærerne	fra	de	to	8.	klasser	på	
Rynkevangen	Skole	i	Kalundborg	to	ugers	forberedelse	i	fagene	historie,	
kristendom,	samfundsfag,	dansk.	I	alt	24	timer.	Andre	har	inddraget	besøget	i	
fag	som	’madkundskab’	og	arbejdet	med	begrebet	’verdensmad’.	

Værtsfamilier:	Skolerne	fik	til	opgave	at	finde	værtsfamilier	til	de	10	gæster	fra	
Kenya.	Udfordringen	var	både	at	finde	det	nødvendige	antal	værtsfamilier	og	at	
koordinere	skolerne	imellem,	så	de	unge	ikke	skulle	flytte	for	ofte.	Målet	var,	at	
de	kunne	bo	fem	dage	hos	hver	familie.	Global	Kids	udsendte	et	brev	med	
information	til	værtsfamilier	og	opfordrede	til	at	se	filmen	”Vi	bryder	grænser	
ned”	fra	Global	Kids	besøget	i	2013.	http://www.globalkids.dk/?p=675		

Nyhedsbreve:	På	hjemmesiden	udgav	Global	Kids	seks	nyhedsbreve	inden	
besøget	samt	et	rejsebrev	fra	Kenya.	Nyhedsbrevene	var	primært	henvendt	til	
de	ansvarlige	lærere	og	til	værtsfamilier.		

Forberedelsesmøder:	Spor	Media	organiserede	et	forberedende	møde	med	
lærere	i	Skanderborg	(29.	marts)	og	Kalundborg	(5.	april),	mens	Global	House	i	
Sønderborg	stod	for	et	møde	med	lærere	og	skoleledere	i	Sønderborg	(25.	maj).	
Spor	Media	holdt	desuden	oplæg	ved	et	møde	for	værtsfamilier	i	Skanderborg	
(25.	august).	

Film	om	gæsterne:	Nafsi	og	Spor	Media	producerede	fem	små	film	om	de	otte	
unge	og	deres	hverdag	og	skole	i	Nairobis	slum.	Filmene	blev	lagt	på	
hjemmesiden	og	information	om	filmene	distribueret	via	nyhedsbreve.	

Folder	og	plakat:	Spor	Media	producerede	en	folder	med	information	om	Nafsi,	
om	deltagerne,	om	forestilling	og	workshop	samt	med	program	for	hele	
turneen.	Kalundborg	Kommune	stod	for	trykning	af	folder	(2.000	ex),	og	den	
blev	desuden	gjort	tilgængelig	via	hjemmesiden,	hvor	der	også	var	fotos	til	
plakater.		

Presse:	Spor	Media,	kommuner	og	skoler	deltes	om	kontakt	til	nationale	og	
lokale	medier.	Spor	Media	lagde	fotos	samt	udkast	til	pressemeddelelser	på	
hjemmesiden.		

Forberedelse	
Repræsentanter	fra	de	tre	kommuner	planlagde	besøget	sammen	med	Spor	Media,	så	Nafsi	Youngsters	
fik	to	uger	i	hver	kommune.	De	kommunale	repræsentanter	stod	for	den	direkte	kontakt	til	skolerne	og	
lærerne	frem	til	sommerferien,	og	Spor	Media	overtog	størstedelen	af	kontakten	efter	sommerferien.	
Spor	Media	planlagde	desuden	turneens	sidste	to	ugers	besøg	til	øvrige	interessenter.	
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Forberedelse	i	Kenya:	Nafsi	i	Kenya	valgte	de	otte	unge	artister	ud	af	de	omkring	
300	børn	og	unge,	der	hver	uge	træner	med	Nafsi.	De	skulle	efterfølgende	have	
accept	både	fra	forældre	og	skoler.	Nafsi	ønskede	en	blandet	gruppe	med	unge	fra	
forskellige	sproggrupper,	og	det	var	et	stort	arbejde	for	de	ansvarlige,	der	måtte	
tage	ud	i	den	tidskrævende	trafik	for	at	nå	de	seks	forskellige	slumområder,	de	
unge	kommer	fra.		

Enkelte	af	de	gymnasieelever,	der	skulle	have	været	med,	fik	ikke	lov	til	at	rejse	af	
deres	skoler,	og	den	endelig	gruppe	blev	derfor	lidt	yngre	end	oprindelig	planlagt.	
Kun	to	af	børnene	havde	i	forvejen	pas,	og	alle	skulle	have	visum.	

Nafsi	producerede	forestillingen	’Takataka’,	der	med	akrobatik,	dans	og	trommer	
viser	hvad	affaldsproblemer	betyder	for	mennesker	i	slummen.	De	trænede	
forestillingen	med	de	Nafsi	Youngsters,	der	skulle	til	Danmark.	

Ingen	af	de	unge	havde	tidligere	været	udenlands,	og	kun	en	af	de	voksne	havde	
været	i	Europa.	De	erfarne	voksne	i	Nafsi	brugte	derfor	også	tid	på	at	forberede	de	
unge	på	det	kulturmøde,	der	ventede	dem.	

Besøg	
Nafsi	Youngsters	turnerede	i	Danmark	fra	27.	august	til	21.	oktober.	Projektet	involverede	fem	skoler	i	hver	
af	de	tre	deltagende	kommuner	–	i	alt	15	skoler	–	samt	yderligere	to	højskoler,	et	gymnasium	og	en	skole	
samt	to	børne-	og	ungdomsklubber	i	de	to	sidste	uger	af	forløbet.	Gruppen	optrådte	på	alle	skoler	og	gav	
desuden	fire	offentlige	forestillinger	forskellige	steder	i	landet.	(se	bilag	1	med	program).	

Målgrupper:	Primære	målgrupper:	6555	mennesker,	
fordelt	på	935	deltagere	i	workshops,	5370	tilskuere	og	
250	værtsfamilier.		

Sekundære	målgrupper:	De	unge	kenyanere	fik	et	væld	
af	kontakter,	hvor	de	kom	frem,	og	via	Facebook	og	
presse	vurderer	vi,	at	den	sekundære	målgruppe	når	op	
på	omkring	50.000.		

Nafsi	workshops:	De	fleste	af	de	deltagende	skoler	
havde	udvalgt	30-50	deltagere,	der	havde	forberedt	sig	
på	besøget,	og	som	havde	den	primære	kontakt	med	
gruppen	under	besøget.	På	enkelte	skoler	var	den	
primære	kontaktgruppe	større	–	op	til	100	elever.	Nafsi	
underviste	de	udvalgte	deltagere	i	akrobatik,	trommer	
og	dans	i	to	workshops	af	op	til	tre	timers	varighed.	

Workshopene	har	været	et	bidrag	til	
idrætsundervisningen,	som	for	eksempel	på	Kalundborg	
Gymnasium,	hvor	en	glad	idrætslærer	fortæller	om	sine	
indtryk	efter	en	dag	med	Nafsi:		

”Ud	over	at	akrobaternes	fysiske	formåen	er	imponerende,	er	der	
mange	af	showets	facetter,	som	går	lige	i	idrætslærerens	hjerte	-	
og	fagets	kernepensum.	Vores	elevers	bevægelseskultur	er	
enormt	præget	(og	ofte	hæmmet)	af	blufærdighed	og	stræben	
efter	teknisk	ufejlbarlighed.	De	vil	så	gerne	bare	kunne,	og	kan	de	
ikke,	så	bevæger	de	sig	helst	slet	ikke.	Det	er	svært	at	acceptere	
at	forud	for	mestring	af	alle	færdigheder	er	der	en	øvelsesproces,	
hvor	der	skal	være	plads	til	at	fejle.		
	
Vi	kæmper	derfor	en	indædt	kamp	i	idrætsundervisningen	med	at	
få	eleverne	til	i	højere	grad	"at	VÆRE	en	krop	i	bevægelse"	frem	
for	"at	TÆNKE	over	deres	krop	i	bevægelse".		
De	kenyanske	akrobater	og	deres	show	var	et	pragteksempler	på	
bevægelsesglæde	og	den	høje	bevægelseskvalitet,	som	følger	
deraf.	
	
Vi	vil	meget	gerne	tage	indholdet	med	ind	i	idrætsundervisningen,	
så	elevernes	oplevelser	med	kenyanerne	i	højere	grad	bliver	en	
del	af	en	lære-	(og	udviklingsproces)	frem	for	en	(måske	
grænseoverskridende)	engangsoplevelse”.		

Lærer,	Kalundborg	Gymnasium	
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Danske	workshops:		På	folkeskolerne	havde	de	danske	elever	forberedt	
workshops	for	gæsterne.	De	handlede	om	dansk	kultur	og	om	verdensmål	–	
primært	mål	nummer	12	om	bæredygtige	forbrugsmønstre,	og	om,	hvordan	vi	
alle	kan	bidrage	til	verdensmålene.	Nogle	af	eleverne	havde	arbejdet	med	alle	
verdensmålene	og		lavede	fremlæggelser	om,	hvordan	vi	hver	især	kan	bidrage	
til	målene.	Andre		elever	viste	gæsterne	eksempler	på,	hvordan	de	i	deres	
lokalsamfund	organiserer	affaldssortering	og	genbrug.		

Diskussioner:	Nafsi	medbragte	en	materialekasse	med	ting	fra	Kenya,	som	de	
introducerede	til	eleverne.	Tingene	var	relateret	til	de	unges	hverdag	i	Kenya	og	
lagde	op	til	spørgsmål	og	snak	med	de	danske	elever.	På	flere	af	skolerne	havde	
eleverne	forberedt	spørgsmål	til	gæsterne.	

Forestilling:	Gruppen	afsluttede	besøget	på	hver	skole	med	”Takataka”	–	en	
forestilling	med	akrobatik,	dans	og	trommer	–	omhandlende	de	problemer,	der	
følger	med	den	massive	forurening	i	Nairobis	slumområder	–	og	hvad	man	kan	
gøre	ved	dem.	Desuden	organiserede	Global	Kids	sammen	med	kommunerne	
velbesøgte	offentlige	forestillinger.	

Privat	indkvartering:	Skolerne	havde	på	forhånd	fundet	værtsfamilier	til	
gæsterne,	der	de	fleste	steder	boede	to	og	to.	Enkelte	steder	var	der	dog	så	
megen	rift	om	gæsterne,	at	de	boede	enkeltvis.	Vi	tilstræbte,	at	gæsterne	skulle	
bo	fem	dage	hvert	sted,	men	det	lykkedes	ikke	altid.	Nafsi	Youngsters	blev	en	
del	af	de	familier,	de	boede	hos,	og	tog	efter	skoletid	hjem	sammen	med	deres	
nye	’søstre’	og	’brødre’.		De	kom	med	til	fødselsdage	og	familiebesøg,	og	i	
weekenderne	organiserede	værtsfamilierne	ofte	fælles	aktiviteter.	I	Nybøl	ved	
Sønderborg	oprettede	værtsfamilierne	en	Facebook-side,	som	giver	indblik	i,	
hvad	de	unge	og	familierne	sammen	fandt	på.	Værtsfamilierne	var	gode	til	
sammen	med	skolerne	at	organisere	fælles	fritidsaktiviteter,	og	Global	Kids	
inviterede	til	afskedsfester	for	de	unge	og	deres	nye	familier.	

Transport	og	tourguides:	Medlemmer	af	Spor	Media	stod	selv	for	transport	af	
gruppen	i	en	lejet	minibus	og	private	biler.	Der	var	således	konstant	en	eller	to	
danske	arrangører	sammen	med	gruppen	som	”tourguides”.	Opgaverne	bestod	
i	alt	fra	kørsel	til	ansvar	for	og	opsætning	af	lydudstyr	inden	forestilling.	
Tourguiderne	brugte	erfaringerne	fra	tidligere	Global	Kids	besøg,	så	udbyttet	
blev	så	stort	som	muligt.	

Facebook:	Projektet	benyttede	under	besøget	Facebook-siden	
https://www.facebook.com/globalkidsdk/	til	fotos	og	korte	beskeder	som	en	
måde	at	fastholde	interessen	for	gruppen.	Facebook-gruppen	har	525	
medlemmer,	og	de	har	under	besøget	fået	daglige	nyheder	og	fotos	fra	
turneen.	Mange	af	de	skoleelever,	gruppen	er	kommet	i	kontakt	med	
undervejs,	er	stadig	for	unge	til	selv	at	være	på	Facebook,	og	det	derfor	de	
ældre	elever	og	værtsfamilier,	der	holder	kontakten.	

	

Nafsi	på	Koldinghus	til		
aktiviteter	i	efterårsferien.	
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	Efterbearbejdning	
Inden	turneen	var	kun	en	af	de	unge	kenyanere	på	Facebook,	men	i	dag	har	de	alle	en	profil	og	forsøger	at	
fastholde	kontakten	til	venner	og	værtsfamilier	i	Danmark.	Værtsfamilierne		sender	hilsner	og	gaver,	og	
nogle	støtter	børnene	vi	Nafsis	og	Spor	Medias	skolefond.	

	

På	skolerne	har	flere	af	lærerne	fulgt	op	på	besøget	med	film	og	fortællinger	fra	
Kenya	og	med	snakke	om	’de	modige	unge	mennesker’	der	turde	rejse	så	langt	
væk	i	så	lang	tid.	På	Herskind	Skolen	har	de	lavet	en	teaterforestilling	om	den	
dag,	Nafsi	ankom	til	skolen.	

Flere	lærere	efterlyste	en	opfølgning	på	besøget,	og	træner	Joel	Kirambo	fra	
Nafsi	skrev	en	måned	efter	hjemkomst	til	Kenya	et	brev	til	skolerne,	som	de	fik	
sendt	ud	i	form	af	et	nyhedsbrev.	http://www.globalkids.dk/wp-
content/uploads/2015/10/Nyhedsbrev1116.pdf		

Evalueringer	
Eleverne	fra	en	tredjedel	af	de	deltagende	
skoler	har	udfyldt	et	elektronisk	
spørgeskema	vedr.	besøget.	I	alt	168	børn	
og	unge	har	svaret.	Se	spørgeskema:	
http://www.globalkids.dk/?page_id=1426		
På	andre	af	skolerne	har	eleverne	
evalueret	individuelt	–	for	eksempel	med	
Padlet.	Se	eksempel	fra	Nydamskolen	i	
Sønderborg:	
https://padlet.com/sg12/Nafsi			
Spor	Media	har	lavet	kvalitative	interviews	
med	lærere	på	ni	af	skolerne	og	har	
modtaget	skrevne	evalueringer	og	forslag	
fra	andre.	
	
Gennemgående	for	besvarelserne	er,	at	
eleverne	har	været	begejstrede	for	
besøget.	I	det	elektroniske	skema	er	de	
gennemgående	kommentarer:		

”Utroligt	spændende	og	lærerigt”	
”sjovt,	vi	lærte	en	masse	om	Kenya	og	
de	var	rigtig	søde”	
”det	har	været	en	fantastisk	oplevelse	
for	mig,	og	noget	jeg	aldrig	vil	
glemme”.	
	
80	procent	af	eleverne	angiver,	at	de	
har	kommunikeret	med	gæsterne	på	
engelsk,	og	flere	af	dem	føler,	at	det	
har	givet	dem	et	skub	til	at	bruge	
sproget	aktivt.	Mange	af	dem	er	også	
kede	af,	at	de	ikke	blev	værtsfamilier.	
Flere	af	lærerne	oplevede	inden	
besøget	en	vis	skepsis	i	f.t.	at	huse	
gæsterne,	men	under	besøget	blev	det	
vendt	til	begejstring,	da	
værtsfamilierollen	gav	en	langt	
tættere	kontakt	til	de	unge	kenyanere.	

”Jeg	tror,	det	(besøget	/red)	stadig	er	i	dem	
(eleverne	/red)–	jeg	er	sikker	på,	at	det	er	
en	af	de	ting,	de	vil	huske,	når	de	er	gået	ud	
af	skolen.	Små	landsbyer	som	vores	kan	
godt	være	lidt	indspiste,	og	vi	har	elever,	
der	aldrig	kommer	nogen	steder.	–	For	dem	
er	det	måske	endnu	større.”		

Lærer,	Rinkenæs	Skole	
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”Jeg	har	fortrudt,	at	jeg	sagde	fra	ved	at	
være	værtsfamilie.	Jeg	ville	så	gerne	
have	været	værtsfamilie	for	Henry	for	
ham	snakkede	jeg	rigtig	godt	engelsk	
med.		
Det	var	rigtig	fedt,	at	man	faktisk	kan	
kommunikere	på	engelsk,	selvom	man	
ikke	er	så	god	til	det,	og	at		man	faktisk	
godt	kan	leve	uden	man	har	så	mange	
penge,	det	var	så	fedt	at	se.”	

Andreas,	6.	klasse,	Nydamskolen.	

Evalueringer	

Alle	angiver,	at	de	har	lært	noget	nyt,	og	
når	de	skal	sige	hvad	det	vigtigste	er,	
svarer	mellem	20	og	30	procent		
-	at	de	har	lært	nyt	om	Kenya	
-	at	de	har	lært	nyt	om	at	kommunikere	
med	fremmede	
-	at	de	har	fået	lyst	til	at	gøre	noget	for	
de	fattige	lande	

	Verdensmål	

Over	50	procent	af	deltagerne	føler,	at	
de	nu	ved	mere	om	verdensmålene	–	og	
specielt	om	mål	nummer	12	om	
bæredygtig	produktion	og	forbrug.	

”	8.	klasserne	lavede	selv	oplæg	om	verdensmålene.	Vi	har	snakket	om	FN	og	om,	
hvorfor	man	laver	fælles	mål	for	verden	–	og	om	det	i	det	hele	taget	er	muligt	at	
indfri	målene.	De	har	arbejdet	i	grupper	og	lavet	plancher	om	alle	de	17	mål,	der	
skal	ud	og	hænge	i	skolegården.	Bagefter	skal	8.	klasserne	være	ambassadører	
for	verdensmålene	og	undervise	de	mindre	klasser.	Vi	ville	ikke	have	fordybet	os	i	
verdensmålene	uden	Nafsi.	Med	besøget	blev	det	meget	konkret	og	kreativt,	og	
eleverne	fik	samtidig	styrket	deres	evner	til	at	samarbejde.”	

Lærer	Rynkevangen	Skole		

”Det	har	været	en	dejlig	oplevelse,	og	
vi	oplevede,	at	gæsterne	indtog	og	
bjergtog	skolen.	Det	blev	en	kæmpe	
oplevelse	for	alle	vores	børn,	og	det	
satte	et	stort	aftryk	i	dem	
efterfølgende.	Det	er	bare	det	bedste	
vi	har	oplevet.	De	små	stillede	
spørgsmål	om,	hvorfor	er	der	affald	på	
gaderne	–	hvorfor	der	ikke	er	nogen,	
der	rydder	op?		
Vi	arbejdede	inden	besøget	med	
verdensmål	og	så	film	om	dem.	Nafsi	
gjorde	det	konkret,	og	det	blev	en	
naturlig	måde	at	arbejde	med	det	på,	
så	det	gik	op	i	en	højere	enhed.”	

Lærer,	Herskind	Skolen	

5	procent	af	eleverne	synes	ikke,	de	
har	lyst	til	at	få	besøg	igen,	mens	75	
procent	af	eleverne	i	undersøgelsen	
siger,	at	de	gerne	vil	deltage	igen,	
hvis	de	får	chancen.	De	resterende	
har	ikke	taget	stilling.	
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Interkulturelle	kompetencer	er	en	
forudsætning	for,	at	eleverne	fremover	
interesserer	sig	for	og	tager	ansvar	for	
verdensmålene.		
	
For	at	vurdere,	hvor	meget	projektet	har	
styrket	elevernes	interkulturelle	
kompetencer,	ser	vi	på	de	opdelinger	
Tove	Heidemann	har	formuleret1:		
	
1.	Evnen	til	at	kommunikere.	
2.	Evnen	til	at	anvende	IT	interaktivt.	
3.	Evnen	til	at	sætte	sig	i	andres	sted.	
4.	Evnen	til	at	indgå	i	nye	grupper	og	at	
kunne	samarbejde	med	nogen	med	en	
anden	baggrund.	
5.	Evnen	til	at	kunne	handle	selvstændigt	
og	refleksivt	i	komplekse,	uforudsigelige	
situationer.	

Interkulturelle	kompetencer	

1:	Evnen	til	at	kommunikere:	Så	godt	
som	alle	deltagere	har	kommunikeret	på	
engelsk	med	gæsterne,	og	det	har	været	
en	øjenåbner	for	mange	af	dem	at	
opleve,	at	sproget	rent	faktisk	kan	
bruges	til	noget.	

”Jeg	synes	det	var	en	meget	god	og	
spændende	uge.	De	var	meget	sjove	
og	havde	rigtig	godt	humør.	Jeg	troede	
det	blev	svært	at	snakke	så	meget	
engelsk,	men	det	var	faktisk	
overraskende	sjovt.”		

Elev,	6.	klasse,	Nydamskolen	

”Besøget	har	betydet	meget	for	vores	
elever	og	efterladt	et	stort	indtryk.	Det	
var	herligt	at	se,	så	godt	Nafsi	fik	”fat”	
i	vores	elever	i	workshoppen.	Der	bliv	
motioneret,	øvet	akrobatik	og	
overskredet	grænser	som	i	den	grad	er	
udviklende	for	vores	elever.	Ved	de	
efterfølgende	gruppeinterviews	blev	
vores	elever	trænet	i	at	kommunikere	
på	engelsk	og	fik	endnu	en	
succesoplevelse,	da	de	opdagede,	
kommunikationen	ikke	var	noget	
problem.	Udover	det	var	sjovt	og	
hyggeligt	at	have	jer	på	besøg,	var	der	
bestemt	også	meget	læring	for	vores	
elever.”	

Lærer,	Kalundborg	Gymnasium	

Også	engelsklærerne	har	været	glade	
for	at	se	deres	elever	bruge	sproget:	

”Vi	så	sider	af	vores	8.	klasse-elever,	
som	vi	ikke	havde	set	før.	Særlig	
drengene	var	meget	åbne	over	for	
dem.	Deres	måde	at	gå	til	vores	børn	
på	var	anderledes	og	god,	og	vores	
børn	var	vildt	betaget	af	dem	og	
syntes	de	var	vildt	seje.	De	lagde	sig	i	
støvet.	På	alle	måder	syntes	de,	de	
var	seje.	De	satte	tanker	i	gang	hos	
dem:	”De	kan	så	meget,	og	de	har	så	
lidt”.	Gruppens	gåpåmod,	energi	og	
charme	gjorde	kæmpe	indtryk.	
Eleverne	havde	forestillet	sig	nogle	
fattige,	stille	børn.”		

Lærer,	Højboskolen	

3.	Evnen	til	at	sætte	sig	i	andres	sted.	

2.	Evnen	til	at	anvende	IT	interaktivt:		
På	skolerne	har	eleverne	flere	stedet	
benyttet	IT	til	introduktion	og	til	
workshops.		
		Elever	(8.	kl.)	på	Rynkevangen	havde	
lavet	hjemmesider	om	Kenya	og	om	
verdensmålene	og	eleverne	på	Nybøl	
Skole	(6.	kl.)	brugte	PowerPoint	og	lavede	
deres	egen	interaktive	quiz,	da	de	skulle	
forklare	gæsterne	om	verdensmål	
nummer	12	i	Danmark.	
		I	dag	–	to	måneder	efter	turneen	–	er	der	
stadig	elever,	der	kommunikerer	med	
deres	venner	i	Nafsi	via	sociale	medier.	

4.	Evnen	til	at	indgå	i	nye	grupper	og	at	
kunne	samarbejde	med	nogen	med	en	
anden	baggrund.	

”Nafsi	er	folk,	der	sætter	sine	spor	hos	
dig	–	deres	verden	og	hverdag	er	langt	
fra	vores.	(…)	De	børn	og	unge	har	så	
meget	viljestyrke,	og	det	var	jeg	meget	
facineret	over.	(..)	De	her	to	dage	vil	helt	
sikkert	være	en	oplevelse,	jeg	sent	vil	
glemme.”	

Elev,	8.	klasse,	Højboskolen	

___________________________
1 Definition	af	Tove	Heidemann,	UCC	Syd,	 

De	danske	elever	følte	sig	tydeligvis	
inddraget	i	Nafsis	workshops.	De	var	
indfanget	af	Nafsi’ernes	seriøsitet	og	
energi	og	ifølge	lærerne	overskred	mange	
af	dem	deres	grænser	og	gjorde	ting,	de	
ellers	aldrig	ville	gøre	–	og	de	gjorde	det	
sammen.	

”Det	betyder	meget	at	komme	ud	over	
bogmediet.	Der	bliver	lavet	undervis-
ningsmaterialer,	der	bygger	på,	at	her	er	
nogle	fattige	mennesker….	Men	
bogmediet	laver	samtidig	skel	ved	at	
bekræfte	nogle	fordomme.	Når	man	
møder	en	person	ansigt	til	ansigt,	finder	
man	ud	af,	at	vi	er	slet	ikke	så	
forskellige,	og	det	er	vigtigt	at	opleve.”	

Lærer,	Niels	Ebbesen	Skolen	
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5:	Evnen	til	at	kunne	handle	selvstændigt	og	refleksivt	i	komplekse,	uforudsigelige	
situationer:	Hvor	vidt	eleverne	har	fået	styrket	deres	evner	til	at	handle	selvstædigt	og	
refleksivt	i	nye	situationer,	kan	vi	ikke	umiddelbart	måle,	men	vores	vurdering	er,	at	de	er	
blevet	bedre	til	at	overskride	deres	grænser.	I	hvert	fald	har	de	fået	en	erfaring	fra	et	
intenst	forløb	i	situationer,	som	har	været	helt	uforudsigelige,	idet	hverken	lærere	eller	
elever	på	forhånd	vidste,	hvad	der	ville	komme	ud	af	det	direkte	møde.	

Interkulturelle	
kompetencer	

Værtsfamilier	
	
	
Gruppens	medlemmer	blev	mødt	af	
fantastiske	værtsfamilier,	der	gjorde,	
at	de	unge	kenyanere	følte	sig	meget	
velkomne.	Selvom	børnene	flere	
steder	var	indkvarteret	alene,	
glædede	de	sig	til	at	komme	hjem	til	
deres	værtsfamilier	om	
eftermiddagen,	fordi	der	altid	
ventede	dem	noget	rart	og	sjovt.	
	
Værtsfamilierne	blev	i	flere	tilfælde	
tæt	knyttet	til	deres	unge	gæster	–	
ofte	efter	kun	2-3	dage	sammen.	
Familierne	tog	dem	til	sig,	og	nogle	
valgte	efterfølgende	at	støtte	’deres’	
barns	eller	børns	skolegang	via	
Nafsi’s	Skolefond.	(Se	
http://www.globalkids.dk/?page_id=
1184)	
	
Flere	familier	nævner,	at	det	tog	et	
par	dage	at	lære	hinanden	rigtigt	at	
kende,	og	at	fem	dages	ophold	er	at	
foretrække.	

	

”For	os	som	værtsfamilie	har	besøget	af	
NAFSI	været	en	fantastisk	oplevelse.	
			Vores	børn	har	i	skolen	lært	kenyanske	børn	
at	kende,	der	kommer	fra	en	anden	kontinent,	
en	helt	anden	kultur,	og	som	har	nogle	meget	
dårlige	økonomiske	vilkår	derhjemme.	
Derudover	har	vi	fået	et	indblik	i	børnenes	
familieforhold,	de	mange	sygdomme	og	
dødsfald	de	har	haft	i	deres	familier,	deres	
hverdag	i	slummen	og	i	skolen.		
		Vi	har	kunnet	fornemme	det	svære	i	deres	
hverdag,	men	i	høj	grad	også	deres	livsglæde	
for	alt	det,	der	bliver	givet	dem	i	livet,	og	for	
at	de	selv	kan	noget.		
			
Det	var	så	rart	at	se	deres	stolthed	over	det,	
de	kunne	på	scenen,	deres	sammenhold	i	
gruppen,	og	hvor	godt	de	kunne	fungere	
socialt	i	en	dansk	familie,	som	måtte	virke	
meget	fremmed	for	dem.	Man	kunne	
fornemme,	at	de	blev	opdraget	med	nogle	
gode	værdier	hjemmefra,	med	respekt	for	
hinanden.	
		Vi	holder	stadig	kontakt	til	de	to	børn,	vi	har	
haft	boende	via	sociale	medier	og	er	meget	
glad	for	at	have	lært	dem	at	kende.	Vi	håber	
at	kunne	være	værtsfamilie	igen	en	anden	
gang.”	

Værtsfar,	Nydamskolen	

”Det	har	været	en	fantastisk	dejlig	
oplevelse	både	for	elever	og	
værtsfamilier.	Det	er	rart	at	have	et	
kulturmøde,	der	er	helt	anderledes.		
	
Eleverne	kommunikerer	normalt	
med	andre	fra	ilande,	og	det	har	
været	specielt	for	dem	at	se,	hvor	
fattige	og	dårlige	vilkår	kenyanerne	
kommer	fra.		
	
De	har	undret	sig	over,	at	de	
kenyanske	børn	på	trods	af	
problemerne	er	spontane	og	skaber	
glæde.	Det	snakkede	vi	meget	om	
efterfølgende.	
	
Vi	har	i	undervisningen	arbejdet	med	
slumkvarterer	i	Kenya	og	i	andre	
ulande,	og	det	har	været	en	
øjenåbner.	
	
	Vi	lever	med	overflod,	og	så	
kommer	de,	og	har	intet.	Bare	det	at	
møde	nogen	fra	en	helt	anden	kultur	
og	se,	at	man	kan	skabe	noget	
sammen.”	

Lærer	og	værtsmor	fra		
Rynkevangen	Skole	
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De	unge	kenyaneres	vurdering	
		
Nafsi	Youngsters	evaluerede	efter	hjemkomst	til	Kenya	og	har	blandt	andet	følgende	
kommentarer:	
	
”Vi	troede	at	det	ville	blive	meget	svært	at	kommunikere	med	de	danske	børn,	da	vi	fik	at	vide,	at	
de	fleste	ikke	var	særlig	gode	til	engelsk	eller	slet	ikke	kunne	engelsk.	Men	vi	kom	til	et	punkt,	
hvor	sprog	ikke	betød	noget,	fordi	vi	ikke	selv	var	gode	til	engelsk,	og	at	det	ikke	betød	noget.”	
	
”Det	var	fantastisk	at	opleve,	at	børns	mening	tæller	i	hjemmet.	De	kan	foreslå	noget,	og	så	sker	
det	–	og	det	er	meget	anderledes	i	Kenya,	hvor	de	er	voksne,	der	bestemmer	det	hele.”	
	
”Vi	er	glade	for	at	være	kommet	på	Facebook,	da	det	gør	vores	oplevelser	i	Danmark	mere	
virkelige.	Det	har	også	gjort,	at	de	fleste	af	os	nu	er	trygge	ved	computere	–	noget	vi	ikke	alle	
havde	prøvet,	før	vi	rejste.”	
	
”Jeg	elsker	de	tætte	relationer	i	familierne,	og	hvordan	de	snakker	sammen.	Det	var	godt,	at	alle	
familiemedlemmer	spiste	sammen	ved	spisebordet.	I	Nairobi	er	det	nogle	gange	svært	at	få	folk	
til	at	stoppe	det,	de	har	gang	i	for	at	spise.	Det	var	også	fantastisk	at	se,	at	mænd	laver	mad	til	
hele	familien.”	
	
”I	Danmark	er	det	meget	vigtigt	at	holde	tiden,	og	bare	4	eller	3	minutter	kan	have	store	
konsekvenser.	For	eksempel	
skulle	Yvonne	løbe	til	bussen	
uden	at	sige	farvel,	og	hun	blev	
den	andensidste	person,	der	
gik	ind	i	bussen,	inden	den	
startede.	Hun	fik	at	vide,	at	den	
næste	bus	først	kørte	efter	en	
time.”	
	
”Det	var	rigtig	hurtigt	at	lave	
venskaber,	og	børn	er	meget	
åbne.	De	tilbød	os	at	bo	på	
deres	værelser,	mens	vi	var	der,	
og	det	er	meget	specielt.”	
	
”Det	er	meget	trygt	at	tænke	
på,	at	vandet	i	vandhanerne	er	
rent,	så	man	kan	drikke	det.”	
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Forslag	fra	lærere	til	fremtidige	besøg	
− forberedelsesmøder	med	lærere	tættere	på	besøg,	så	skolerne	er	sikre	

på,	hvem	der	bliver	ansvarlige	
− ligeledes	god	ide	med	forberedelsesmøder	for	værtsfamilier	
− god	idé	at	begrænse	primære	deltagere	på	en	skole	til	50,	så	de	danske	

elever	har	større	mulighed	for	at	have	personlig	kontakt	med	gæsterne	
− forsøge	at	inddrage	hele	skolen	i	besøget,	så	alle	ser	forestillingen	
− bedst	at	Global	Kids	har	den	direkte	kontakt	til	de	ansvarlige	lærere,	så	

nyhedsbreve	og	anden	information	ikke	stoppe	undervejs.	
− fantastisk	med	de	små	film	om	gæsternes	liv	derhjemme.	Bliv	ved	med	

det.	

1

Presse	/	omtale	
	
De	fleste	skoler	omtale	besøget	i	deres	egne	medier.		
Se	eksempel	fra	Herskind	Skole:	http://herskindskolen.skoleporten.dk/sp/3468/foreside?pageId=7e3786f6-447d-4bd9-be95-
2efcfb20ee26	
-	og	foromtale	fra	Gademix	i	Kolding:	http://www.gademix.dk/fileadmin/groupuid/76/dokumenter/pdf/Nafsi_Youngsters_-
_Flyer.pdf	
	
Vi	har	registreret	følgende	presseomtale	i	print	medier:	
Nordvestnyt	26.	juli	2016:	Kultursucces	udbredes	til	Jylland	
Nordvestnyt	19.	august	2016:	Kulturtrup	fra	Kenya	
Nordvestnyt	1.	september	2016:	Sprog	og	akrobatik	går	hånd	i	hånd	
Lokalavisen	Skanderborg	13.	september	2016:	Slumbørn	lærer	unge	dans	og	akrobatik.	
Lokalavisen	Sønderborg	27.	september	2016:	Unge	fra	Kenya	besøger	skoler	i	Sønderborg	
Ugeavisen	Sønderborg	27.	september	2016:	Unge	fra	Kenya	besøger	skoler	i	Sønderborg	
JydskeVestkysten	27.	september	2016:	Unge	fra	Kenya	besøger	skoler	
Ugeavisen	Sønderborg	4.	oktober	2016:	Kulturudveksling	med	unge	kenyanere	
JyderupPosten	11.oktober:	Musik	og	dans	fra	Kenya	på	højskolen	
	
Desuden	har	vi	registreret	følgende	omtaler	i	internet	medier:	
Kalundborg	eksporterer	kulturkoncept:	http://sn.dk/Kalundborg/Kalundborg-eksporterer-kulturkoncept/artikel/590018		
Kenyanske	akrobater	i	byen:	http://tv-kalundborg.dk/Kenyanske-akrobater-i-byen		
Aarhus:	Show	med	Nafsi	Africa	Acrobats	http://aarhusfestuge.dk/da/arrangement/show-med-nafsi-africa-acrobats	
Skanderborg:	Slumbørn	lærer	unge	dans	og	akrobatik.	
http://www.e-pages.dk/lokalavisenskanderborg/487/35	
Verden	vokser	på	to	dage:	http://soenderborg.lokalavisen.dk/verden-vokser-paa-to-dage-/S%C3%B8nderborg-
Kultur/20160930/artikler/710049600/1987	
Unge	fra	Kenya	besøger	skoler	i	Sønderborg:	http://www.jv.dk/artikel/2389153:Soenderborg--Unge-fra-Kenya-besoeger-skoler-i-
Soenderborg		
Kenyanske	børn	og	unge	besøger	skoler	i	Sønderborg:	http://www.sønderborgnyt.dk/kenyanske-boern-og-unge-besoeger-
skoler-i-soenderborg/	
Børn	fra	kulturprojekt	i	Kenya	besøgte	Ahlmannskolen:	http://www.sønderborgnyt.dk/boern-fra-kulturprojekt-i-kenya-besoegte-
ahlmann-skolen/	
Slumbørn	fra	Nairobi	har	et	budskab	med	til	Skanderborgs	unge:	http://skanderborg.lokalavisen.dk/slum-boern-fra-nairobi-har-
et-budskab-med-til-skanderborgs-unge-/20160908/artikler/709139851/1394	
Slumbørn	lærer	unge	dansk	og	akrobatik:	http://www.e-pages.dk/lokalavisenskanderborg/487/35	
	
Nafsigruppe	på	besøg,	Radio	Als:	http://radioals.dk/ambulance-syd-har-faet-et-logo/nafsi-gruppe-pa-besog/		
	

Videoklip:	Både	danske	skolebørn	og	unge	fra	Nafsi	har	lavet	videoklip	undervejs	i	forløbet.	Vi	samler	dem	til	små	3-
5	minutters	film,	som,	når	de	er	færdigredigerede,	vil	blive	delt	via	hjemmesider	og	sociale	medier.	
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Vejen	frem	
Global	Kids	oplever	en	stigende	interesse	for	global	undervisning	og	ønsker	at	
udbrede	konceptet	med	kulturbesøg	til	flere	kommuner,	skoler	og	
kulturinstitutioner.	Vi	samarbejder	med	europæiske	partner	om	at	få	adgang	til	
midler	fra	EU’s	budgetlinje	’DEAR’	og	håber	de	kommende	år	at	få	mulighed	for	at	
invitere	Nafsi	Africa	og	andre	grupper	til	Danmark.		

		Uanset	udfaldet	af	en	aktuel	ansøgning	fortsætter	Global	Kids	/Spor	Media	vores	
hidtidige	samarbejde	med	Kinderkulturkarawane	i	Tyskland.	Planen	er	i	efteråret	
2017	at	invitere	en	gruppe	fra	Indien:	STOP	India,	der	repræsenterer	en	
organisation,	der	modarbejder	menneskehandel,	og	som	har	befriet	mange	
handlede	piger	i	Indien.	Se	http://stopindia.in.		

Føg	med	på	www.facebook.com/globalkidsdk/	og	www.globalkids.dk		
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