
 

 

Global Kids 
 

 

- internationalt 
kulturmøde i øjenhøjde 
 

FÆLLES OM GLOBALE 
LØSNINGER 

- mødet med kunstneriske børn og unge fra 
andre kulturbaggrunde gør verdensmålene 

nærværende og giver andre perspektiver på at 
være en del af en globaliseret verden. 
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Kontakt: 
spor@spormedia.dk 
www.globalkids.dk 
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Introduktion: 

1

Besøg af en Global Kids-gruppe 
er med til at åbne verden for 
tilskuere og deltagere. De unge 
gæster kommer som resource-
personer, der underviser i deres 
kunstart. Samtidig kommer de 
som nysgerrige almindelige 
unge, der gerne vil opleve og 
lære. Det ligeværdige kulturmøde 
giver mulighed for tætte 
relationer og dermed en 
forståelse af, at verdens store 
problemer kræver fælles 
løsninger. 

Grupperne kommer fra 
organisationer der hjælper børn 
og unge fra underprivilegerede 
baggrunde i Afrika, Asien og 
Latinamerika. For eksempel bor 
nogle af dem i verdens værste 
slumområder. Kulturformidlingen 
bygger på de unge gæsters egne 
erfaringer fra en virkelighed, der 
således ligger langt fra de fleste 
danskeres.  

2

Et Global Kids-besøg styrker 
deltagernes interkulturelle 
kompetencer, der er nødvendige 
for at kunne begå sig i en 
globaliseret verden. Mødet 
opmuntrer til gensidig 
nysgerrighed og skaber grundlag 
for kritisk refleksion og 
engagement. På det 
følelsesmæssige plan kan mødet 
fremme deltagerens empati og 
forebygge angst og xenofobi.  

Kulturelt medborgerskab er en 
vigtig forudsætning for at kunne 
indgå i demokratiske 
fællesskaber – både lokalt og 
globalt.  

Besøgene giver anledning til at 
beskæftige sig med FNs 
Verdensmål og medvirker til at 
gøre deltagerne til globale 
medborgere.  
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Besøg af Global Kids 
 

Et besøg af en Global Kids-gruppe kan sammensættes på 
forskellige måder og opfylde forskellige formål. Som arrangør 
kan man selv være med til at konstruere et besøg, så det 
passer ind i den lokale sammenhæng. Nedenfor er en kort 
beskrivelse af projekt Global Kids og de mange muligheder, 
der er forbundet med et kulturbesøg. 

Kunst og kultur både for og med børn og unge:  

• Den besøgende Global Kids-gruppe tilbyder workshops i forskellige 
kulturelle udtryksformer. Det kan være workshops i dans, drama, musik 
eller akrobatik. 

• Gruppen kommer med en forestilling på cirka en times varighed.  
• De danske deltagere kan evt. kreere en forestilling sammen med 

gæsterne. I projektet lægges der op til at de unge sammen udforsker 
emner relateret til f.eks. klimaforandringerne (Verdensmål 13) og giver 
dem kulturelle udtryksformer. 

• Børn og unge inddrages også på andre måder som aktive og ansvarlige 
for besøget. Det kan være som værter på skolerne (e.g. kultur crews) 
eller som værtsfamilie sammen med deres forældre. 

Hvem kan være med 
 
Et Global kids besøg kan indgå i forskellig sammenhænge – i skoler, i 
små eller større lokalsamfund og i offentlige eller private virksomheder, 
der gerne vil give medarbejdere eller partnere en oplevelse af globalt 
engagement. 

Børn og unge i 
Danmark 

Kunst og kultur 
både for og med 

børn og unge 

Lokale 
fællesskaber 

Lokalt 
sammenhold om 

væsentlige 
problemstillinger 

Virksomheder 

Konkret 
udmøntning af  

FNs Verdensmål 

Unge artister 
fra andre 

lande 

Nye muligheder 
for unge i fattige 

lande 
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Lokalt engagement i væsentlige problemstillinger: 

Rundt om i kommunerne er der mange stærke lokale fællesskaber, der har 
ressourcer til at forbinde det lokale med det globale. Et besøg af Global Kids 
giver mulighed for: 

• Liv i forsamlingshusene 
• Aktiviteter for børn og voksne i sociale boligområder 
• Samarbejde mellem lokale foreninger og skoler om offentlige forestillinger 
• Samarbejde om indkvartering og afvikling af besøget 

 

“Det betyder meget at komme ud over bogmediet. Der bliver lavet 
undervisningsmaterialer, 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, Skanderborg                                                     

Hvis verden skal stå sammen om at 
udrydde fattigdom og skabe 
bæredygtig udvikling, skal 
virksomheder, myndigheder og 
civilsamfundet i højere grad 
samarbejde. Mange virksomheder 
styrker i disse år deres Corporate 
Social Responsibility (CSR) og 
integrerer sociale og miljømæssige 
hensyn i deres forretningsaktiviteter 
og bidrager til FNs Verdensmål.  

Med besøg af en Global Kids-gruppe 
hjælper man unge i et udviklings-
land, og projektet får eksponering i 
Danmark.   

Nye muligheder for unge i fattige 
lande 

Global Kids-grupper kommer fra 
kultursociale projekter i deres 
hjemlande.  

Organisationerne har alle til formål at 
hjælpe børn og unge til at få et bedre 
liv og at gøre opmærksom på 
urimelige forhold i deres hjemland og i 
verden. 

Konkret udmøntning af FNs Verdensmål 
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Hvad handler det om 
 

Kultur 

Formidling af  
kultur fra lande i 
Afrika, Asien og 
Latinamerika 

Formidling af  
kultur fra 
Danmark 

Workshops i 
akrobatik, musik, 

dans m.v. 

Forestilling 

Globalisering og 
interkulturelle 
kompetencer 

Interkulturelle 
kompetencer 

Globalt 
medborgerskab 

Bæredygtig 
udvikling 

Verdensmål 
lokalt og globalt 

creACTiv for 
klimarettigheder 

 

Bevægelse og 
sundhed 

Dans, akrobatik, 
drama, 

verdensmad..... 

Formidling af kultur fra lande i Afrika, Asien og Latinamerika 

Global Kids lægger vægt på formidling 
af kultur fra lande og sociale grupper, 
der ligger uden for den vestlige 
kulturbaggrund, som vi normalt 
forbinder os med. Det kan være 
kulturer, der giver os helt nye 
oplevelser eller som udfordrer vores 
virkelighedsbillede.  

Global Kids-grupperne består af unge 
fra en ikke-privilegeret baggrund. Ofte 
er det børn og unge fra slumområder – 
og alle lever et liv, der langt fra lever op 
til FNs Verdensmål.  

Med det direkte møde opstår en 
menneskelig kontakt mellem børn og 
unge fra vidt forskellige kulturer, og de 
oplever ligeværd og identifikation.  
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Formidling af kultur fra Danmark 

Global Kids vægter gensidig udveksling, så 
de grupper, der kommer til Danmark, også 
får et indblik i dansk kultur.  

De danske deltagere kan forberede 
formidling om Danmark, hvilket samtidig 
styrker deres identitet og formidlingsevner. 

Workshops i akrobatik, musik, dans m.v. 

Den besøgende Global Kids gruppe tilbyder 
workshops for danske deltagere. Formålet 
med en workshop er ikke, at deltagerne 
skal blive artister, men at de har det sjovt 
og oplever gæsterne som kompetente 
kulturformidlere. 

Besøg på Koldinghus 

Verden åbner sig mere og mere, og alle, der er børn og unge i dag, vil med 
sikkerhed komme til at møde verden mange gange – i mange kontekster – 
sammen med mennesker fra mange nationer og kulturer.  

For at begå sig i verden har man brug for både viden, udsyn og interkulturelle 
kompetencer. Mange virksomheder efterlyser medarbejdere med netop disse 
kompetencer, og de seneste 25 år har interkulturel forståelse været en del af 
folkeskolens formål. 

Overordnet set vil et besøg af Global Kids være med til at styrke de involveredes 
globale forståelse og interkulturelle kompetencer og vil i mange situationer være 
med til at give deltagerne flere handlekompetencer. 

Interkulturelle kompetencer handler om viden og færdigheder til at kunne indgå 
hensigtsmæssigt i mødet med verden. De interkulturelle kompetencer består 
både af nogle grundlæggende holdninger, en række forskellige færdigheder samt 
viden og forståelse. 

Global Kids styrker deltagernes ”non-kognitive” færdigheder som åbenhed, 
nysgerrighed og social empati – færdigheder der blandt andet baner vej for en 
styrket selvforståelse. Global Kids styrker desuden deltagernes kognitive 
færdigheder, som for eksempel viden og sproglige færdigheder, der er afgørende 
for at begå sig i internationale sammenhænge. 

Et Global Kids-besøg giver samtidig anledning til at formidle dansk kultur, der får 
eleverne til at gøre sig overvejelser om ”dem og os”. 

Globalt medborgerskab: De interkulturelle kompetencer giver deltagerne 
mulighed for at tage aktiv og kritisk stillingtagen, for at forstå andre kulturer, 
stille spørgsmålstegn ved egne værdier og deltage i verden på en ansvarlig måde 
- dvs. at blive globale medborgere,  

Det er ikke muligt at tale om globalt medborgerskab eller globale 
problemstillinger uden at beskæftige sig med udviklingslandene. Ikke mindst i 
debatten om globale klimaspørgsmål spiller udviklingslandene en central rolle. 
Med et besøg af Global Kids får deltagerne en forståelse for, at hele verdens 
befolkning er en del af løsningen på de globale problemstillinger. 
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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, Skanderborg  

Verdensmål lokalt og globalt 

I 2015 vedtog stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York en ambitiøs 
udviklingsdagsorden med 17 mål, der frem til 2030 skal lede alle lande i verden 
frem mod en mere bæredygtig udvikling. 

Verdensmålene forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe 
fattigdom og sult i verden, reducere ulighederne, sikre god uddannelse og bedre 
sundhed til alle, samt skabe anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk 
vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke 
institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.  

Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig 
udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at 
det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater. Alle har 
ret til et værdigt liv, og vi har i dag den fornødne viden, teknologi og ressourcer til 
at gøre det muligt. 

Verdensmålene er universelle mål, der gælder for alle lande – både rige og fattige 
– selvom de tager højde for landenes forskellige udgangspunkt. Et Global Kids-
besøg bidrager til en forståelse af, at vi alle kan gøre en indsats for at målene nås, 
og formidlingen gør globale problematikker meget håndgribelige for deltagerne. 

Under titlen ”creACTiv for klimarettigheder” fokuserer Global Kids  sammen 
med internationale partnere på, hvordan vi kan kombinere kulturaktiviteter med 
indsatsen mod klimaforandringerne. Den besøgende Global Kids-gruppe 
kommer med en forestilling om klimarelaterede problemstillinger i deres 
hjemland (Verdensmål 13) , og besøget lægger op til diskussion om: 

• Hvilke konsekvenser har klimaforandringerne for vores lande? 
• Hvorfor er klima også spørgsmål om retfærdighed? 
• Hvordan kan vi kreativt formidle vores synspunkter og indsigt i emnet? 
• Hvordan kan vi motivere os selv og andre til ansvarlig klimaindsats? 
• Hvad kan vi gøre sammen for mere klimaretfærdighed? 
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Fysisk aktivitet er afgørende for elevernes læring, trivsel og sundhed. Et Global 
Kids-besøg giver en helt anden oplevelse af bevægelsesglæde, fordi det er de 
unge, der underviser med den gejst, de kender hjemmefra. Det handler om at 
gøre noget fysisk sammen for at få fælles oplevelser og have det sjovt. 

”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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Mødesteder 

Skoler, gymnasier, 
efterskoler, 
højskoler 

Lokale mødesteder 

Digitale platforme 
(se formidling) 

Kunst og kultur i 
det offentlige rum 

Organisering 

Global  Kids 

Kommuner 

Andre aktører 

Formidling 

Digitale platforme 

Synliggørelse af  
lokalsamfund 

Pressesamarbejde 
med lokale aktører 

Involvering af  unge i 
globalt 

medborgerskab 

Hvordan bliver et besøg organiseret 

Skoler: Involvering af børn og unge, hvor de er: 

• folke- og friskoler 
• efterskoler 
• gymnasier 
• højskoler 
• ungdomsskoler 
• musiske skoler 

 

Lokale mødesteder: Aktiviteter i landsbyer og mindre byer kan tilpasses lokale 
forhold. Ofte vil skolen være et godt samlingssted for lokalsamfundet, men 
også forsamlingshuse. kirker og udendørs arealer kan inddrages. 

Sociale medier: Mange unge og voksne vil fastholde kontakten og fortsætte 
mødet på sociale medier. Facebook er som oftest det mest benyttede 
mødested. (se ”Formidling”) 

Kunst og kultur i det offentlige rum: Global Kids vil gerne møde folk, hvor de 
er. Der er et utal af muligheder for at give borgerne utraditionelle kulturelle 
oplevelser – gerne med et overraskelsesmoment, der gør oplevelsen større.  
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Afhængigt af lokalområdet kan det være: 

• akrobatiske forestillinger i foyeren i den lokale idrætshal 
• koncert med genbrugsinstrumenter i den lokale brugs 
• mobilt mimeteater i lokaltoget 
• forestilling på gågaden 

Global Kids er et projekt organiseret af den danske NGO, Spor Media, der siden 
2004 har stået for besøg af internationale kulturgrupper. Spor Media har tætte 
relationer til samarbejdspartnere forskellige steder i verden - og specielt til 
KinderKulturKarawane i Tyskland, der hvert år organiserer turneer for 3-4 
kulturgrupper. 

Kommunerne spiller en central rolle som direkte ansvarlige for kontakten til 
lokale aktører – det være sig skoler eller landsbysamfund. Nogle kommuner har 
et velfungerende skolenetværk for global undervisning, som kan inddrages i 
projektet. Andre kommuner har gode kulturtilbud, som et Global Kids besøg kan 
indgå i. 

Andre aktører: Global Kids samarbejder desuden med en række private og 
selvejende institutioner såsom gymnasier, høj- og efterskoler. 

Involvering af unge i globalt medborgerskab: Unge kan involveres i formidlingen 
af besøget og dermed styrke deres erfaringer med at praktisere medborgerskab. 
De kan kontakte pressen – udarbejde pressemeddelelser o.l. De kan også lave film 
om besøget (evt. lommefilm med smartphones) og på den måde formidle deres 
erfaringer til andre unge. 

Digitale platforme: Projektet har en hjemmeside www.globalkids.dk, hvor 
relevante materialer og erfaringer samles. 

Facebooksiden https://www.facebook.com/globalkidsdk/ benyttes til fotos og 
materialer, der gør det muligt at holde sig orienteret om projektet. 

Synliggørelse af lokalsamfund: Et Global Kids-besøg kan være med til at 
synliggøre aktiviteterne i et lokalsamfund – via presse, lokale hjemmesider, 
plakater, foldere med program m.v. 

Pressesamarbejde med lokale aktører: Global Kids udarbejder forslag til 
pressematerialer, der kan benyttes af lokale samarbejdspartnere. 



 
12 

 

 

Om Global Kids 

Global Kids er organiseret af den danske NGO, Spor Media, der i 35 år 
har arbejdet med kulturformidling mellem Danmark og lande i Afrika, 
Latinamerika og Asien. 

Global Kids har siden 2004 organiseret besøg på danske folkeskoler, 
gymnasier, højskoler og efterskoler af grupper fra Bolivia, Sydafrika, 
Afghanistan, Ghana, Palæstina, Cambodja, Kenya og Indien. De fleste 
besøg er organiseret i samarbejde med Kalundborg Kommune. 

I Danmark har grupperne lavet workshops og forestillinger for og med 
danske børn og unge og er blevet en del af en dansk hverdag. 
Gæsterne er kommet som kunstneriske ressourcepersoner, der vender 
op og ned på traditionelle roller som privilegerede eller det modsatte.  

 

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


