
GLOBAL KIDS guidelines 
 
Udvikling af skoleelevers interkulturelle kompetencer gennem møder 
med unge fra kulturgrupper fra lande i Latinamerika, Afrika eller 
Asien.  
 
Af Torben Vosbein og Erika Köchl 
 
 
GLOBAL KIDS:  FORORD 
 

s. 2 

Erfaringsbaseret interkulturel læring  
og interkulturelle kompetencer 

s. 4 

Interkulturel læring er en proces - interkulturel kompetence er 
resultatet 

s. 5 

Det tredje sted 
 

s. 6 

Global Kids og de Forenklede Fælles Mål for Folkeskolen 
 

s. 7 

Er kun det målbare værdifuldt? 
 

s. 9 

Kulturbesøg og elever med indvandrerbaggrund 
 

s.11 

GUIDELINES FOR LÆRERE 
 

s.12 

Organisation, partnere, finansiering 
 

s. 12 

Om de besøgende kulturgrupper 
 

s. 13 

’Før-under-efter’ modellen 
 

s. 14 

1. Før besøget: forberedelse og teoretisk undervisning 
 

s. 14 

2. Under besøget - erfaringsbaseret og emotionel læring 
 

s. 18 

3. Efter besøget: Efterbearbejdning - refleksioner og integreret 
læring 
 

s. 21 

Appendix 
 

s. 23 

Partnere og kontakter 
 

s. 24 

 
Yderligere information og inspiration: 

www.interculturallearning.org (engelsk) 
www.globalkids.dk (dansk) 

 
 



 2 

Forord 
 
Global Kids er et projekt, hvor skoleelever i forskellige lande i Europa får besøg af 
unge fra lande i Latinamerika, Afrika eller Asien. Gæsterne er trænet i drama, 
akrobatik, cirkus, musik eller dans, og de kan både optræde og undervise.  
 
I ansigt-til-ansigt workshops engagerer de gæstende kulturgrupper europæiske 
skoleelever i udfordrende aktiviteter, og med deres forestilling viser de, hvordan det 
kan se ud, når man har øvet sig længe. Gæserne bliver indkvarteret privat hos 
familier fra skolerne.  
 
Med besøgene oplever eleverne, at sproglige og kulturelle barrierer kan overvindes. 
Det skaber motivation for at engagere sig i interkulturel læring. 
Besøgene fra Syd giver lærerne en mulighed for at kombinere undervisning i geografi, 
historie, samfundsfag etc. med konkrete aktiviteter, hvor ’teoretiske’ emner 
udkrystalliserer sig i levende mennesker. 
 
Danmark og Østrig har siden 2004 modtaget kulturbesøg som ovenfor beskrevet. 
Besøgene har resulteret i mange frugtbare og interessante erfaringer, og en 
evaluering af resultaterne førte frem til den konklusion, at besøgene kunne blive langt 
mere givende for elever og lærere, hvis de blev bedre forberedt, blev integreret i den 
faglige undervisning - og varede længere. 
 
Disse overvejelser førte til det dansk-østrigske Comenius Regio projekt ’Global Kids - 
Interkulturelle kompetencer via peer-learning’ 1. Projektet startede i august 2012 med 
det mål, at støtte lærerne i forberedelsen, udførelsen og efterbearbejdningen af 
besøgene, på en sådan måde at de også kunne opfylde de krav, som er nedfældet i de 
faglige mål for skoleundervisningen.   
 
Comenius projektet blev etableret mellem følgende partnere: 
 
I Danmark:  Kalundborg Kommune 
  Skolen på Herredsåsen 
  SPOR Media (Kultur-NGO) 
 
I Østrig:  Lokalregeringen i Niederösterreich 
  Neue Mittelschule Langenlois  
  LangenloisKultur (Kulturforening) 
 
Undervejs fik projektdeltagerne interkulturelt og pædagogisk input fra specialister fra 
Ungdomsbyen i København og Donau Universitetet i Krems. Specialisterne fra 
Ungdomsbyen og Donau Universitet stod endvidere for evalueringen af projektets 
resultater i henholdsvis Østrig og Danmark. Endelig stod Donau Universitetet - 
sammen med projektpartnerne - for organiseringen af den afsluttende ’Global Kids 
Conference’ i maj 2014 i Krems. På konferencen blev projektets indhold og resultater 
præsenteret. Med udgangspunkt i projektet debatterede man interkulturel læring i 
teori og praksis på et internationalt og interdisciplinært niveau.  
 
Via Comenius Regio Projektet fik de danske og østrigske lærere mulighed for at dele 
erfaringer og udvikle nye læringsformater - ’før-under-efter’ konceptet - indenfor de 

                                                
1 Peer learning er en undervisningsform, hvor elever interagerer med elever i bestræbelsen på at nå 
uddannelsesmæssige mål. (O’Donnell; King: 1999) 
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forskellige fag, hvor de kunne tage udgangspunkt i emner fra de lande og kulturer, 
som kulturgrupperne kom fra. 
 
Lærerne selv blev også trænet i interkulturel forståelse, og hver af dem gjorde deres 
personlige interkulturelle læringserfaringer, mens de var på besøg i partnerlandet. Her 
lærte de et anderledes skolesystem at kende, og blev klar over forskellige og ligheder 
i undervisningen og dagliglivet.  
 
Med henblik på systematiseringen af projektets resultater blev det monitoreret af 
Gitte Jakobsen og Torben Vosbein (SPOR Media), samt Erika Köchl (LangenloisKultur). 
Projektet blev evalueret af Christiane Hartnack (Interkulturelle Studier, Donau 
Universitet) og Liselotte Larsen (Ungdomsbyen, København). 
 
Resultatet af de to års Comenius Regio Projekt er opmuntrende. Når forberedelsen, 
udførelsen og efterbearbejdningen af kulturbesøgene planlægges godt, samt når flere 
fag og flere lærere involveres i besøget, kommer de ikke til at virke som en kortvarigt 
’lynnedslag’ i skolens hverdagsliv, men derimod som en vigtig læringserfaring for 
elever og lærere - og deres gæster. En læringserfaring som er væsentlig dybere, og 
som giver mere langtidsholdbare resultater end før. 
 
Alt i alt skulle erfaringerne, der videreformidles i denne Global Kids Vejledning, gerne 
inspirere andre lærere til at benytte denne metode til at udvikle erfaringsbaseret 
interkulturel læring, ligegyldig hvilket fag de underviser i.2 
  

                                                
2 Det har hovedsagelig været 12-14 årige som har været med i Global Kids Projektet, men metoden kan nemt 
tilpasses kravene til såvel yngre som ældre elever. 
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Erfaringsbaseret interkulturel læring  
og interkulturelle kompetencer 
 
 

En global borger diskriminerer ikke på grund af nationalitet, race, køn, religion, 
sexualitet eller en hvilken som helst anden sekundær identitet. De ser i stedet 
disse forskelle som fascinerende - som noget nyt der skal erfares og respekteres. 
Muligheden for at lære fra enhver begivenhed og fra ethvert sted og individ 
tiltrækker den globale borger, samtidig med at de er klar over, at de selv har 
noget at byde på. Globale borgere er ofte fortalere for menneskerettigheder, er 
velinformerede og elsker at rejse. 
(http://youngglobalcitizen.com/post/6659425503/what-is-the-definition-of-a-
global-citizen)  

 
I gamle dage var det forbeholdt eliten at møde fremmede og lære om andre kulturer. 
Unge europæiske aristokrater tog på dannelsesrejser og vendte tilbage med 
sprogkundskaber, gode manerer og kulturelle impulser fra de store byer. I dag bliver 
man - som europæer - udsat for kulturelle indtryk og udfordringer fra alle dele af 
verden. Derfor er det uomgængeligt nødvendigt,  
at forberede enhver skoleelev på den globaliserede verdens udfordringer.  
 
Evnen til at indgå i interkulturelle møder, til at være modtagelig, nysgerrig - og modig 
- kommer ikke af sig selv. Det er en proces som kræver mange skridt: fra det første 
møde med en ’fremmed’, som skaber forundring, fascination eller angst; over 
interesse og accept af en fremmed kultur; til kosmopolitisk manøvredygtighed, hvor 
man kan klare sig i enhver sammenhæng og har venner fra hele verden. 
 
Der er selvfølgelig mange mulige veje fra det første interkulturelle møde til den 
avancerede status som global borger, men der er også mange forhindringer. Mange 
unge, specielt de der lever uden for de større byer, får f.eks. ikke mulighed for at øve 
sig i interkulturelle møder, før de bliver så gamle, at de selv kan rejse. Og så erfarer 
de, at det ikke er let, at de mangler færdigheder og viden for at kunne indgå i 
meningsfulde og frugtbare relationer med folk fra andre kulturer. 
 
En af de bedste metoder til at forebygge dette ’kulturchok’ - som nemt udvikler sig til 
stereotyper og fremmedangst - er at engagere unge i en læringsproces der bygger på 
erfaringer. At give dem mulighed for at møde unge fra andre kulturer ansigt til ansigt, 
og på samme tid give dem resurser i form af konkret viden og sprogfærdigheder. Det 
er, hvad der ligger i begrebet interkulturel læring: en læringsproces der udruster den 
unge med interkul-turelle kompetencer gennem virkelige møder kombineret med 
kognitiv forberedelse. 
 
 

”Det er ikke selve det at blive udsat for en interkulturel erfaring, som leder til 
interkulturel læring. Det er overvejelserne og fortolkningen.” 
(Neda Forghani Arani (Center for læreruddannelse, Wiens Universitet) på Global 
Kids-Konferencen i maj 2014.) 

 
”Interkulturel læring indebærer, at man både umiddelbart og på langt sigt øger 
sin bevidsthed om den kulturelle kontekst, inklusiv ens egen. Dvs. man udvikler 
sit verdenssyn og sine evner til at interagere følsomt og kompetent.”  (Bennett 
2008) 
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Interkulturel læring er en proces  
- interkulturel kompetence er resultatet. 
 
Interkulturel kompetence består af tre dele: 
 
Viden:   
- Forskellige samfunds geografi, historie, biologi, miljø m.m.  
- Sprogkundskaber 
 
Dette er stof, som dækkes af skolernes undervisning. Men det er vigtigt at bemærke, 
at det ikke kun handler om ’de andre’. Det er ligeså vigtigt at vide noget om ens egen 
kultur, og at være i stand til at indgå i en udveksling i et ’virkeligt’ kulturmøde. Derfor 
kræver det - udover faktuel viden om ens eget land og kultur - færdigheder på eget 
sprog og indenfor historiefortælling, drama og kommunikation.  
 
Holdninger: 
- at være nysgerrig 
- at gå til andre kulturer med åbent sind og accept 
- at respektere at andre mennesker gør tingene anderledes end en selv 
 
Evner: 
- at have mod og vilje til at deltage i ’fremmedartede’ sammenhænge 
- at være i stand til håndtere kulturmøder 
- at føle empati og handle ud fra den 
- at fortolke andres meninger og give udtryk for egne 
- at arbejde med og ændre holdninger 
- at kunne formulere egne værdier 
- at kunne håndtere forskelle og konflikter på en konstruktiv måde 
- at kunne gå kritisk til information og udtalelser 
 
Udviklingen af interkulturelle kompetencer er en proces, der består af handling og 
refleksion. Vi møder mennesker fra en anden kultur og engagerer os i en udveksling; 
vi praktiserer de færdigheder, vi har tilegnet os; vi reflekterer over processen og 
resultaterne - positive såvel som negative, successer og mangler. 
 
        Interkulturel Læring                      Interkulturelle Kompetencer          
                    (Proces)                                   (Resultat) 
   
------à -----à-----à----à-----à-----à----à----à----à----à----à----¤---¤---¤-à-à-àà = = = = = = = = = = =  
 
 
FØR UNDER EFTER  

Global Kids/Globale 
borgere diskriminerer 
ikke og ser med interesse 
og respekt på forskelle 
mellem individer og  
kulturer - som noget nyt 
man kan lære af.  
 

Der skabes 
interesse 

Udvikling af 
empati  

Refleksion 

   
Teori Konkret erfaring Refleksion 
   
Intellekt Følelse Integration 
Viden Holdning Færdigheder 
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Det tredje sted 
 
På Global Kids Konferencen i Krems skitserede Liselotte Larsen (Ungdomsbyen, 
København) hvorledes der kan skabes et ’tredje sted’, når man deltager i interkulturel 
læring.  
 
Ray Oldenburg skabte dette begreb -’det tredje sted’3 - for at betegne en social 
sammenhæng som ikke hjemmet og ikke arbejdspladsen. I 1990’erne blev begrebet 
indoptaget i fremmedsprogs-undervisning, men det er også brugbart indenfor 
interkulturel læring. 
 

”I stedet for simpelthen at overtage den kultur man møder, så opstår der et 
tredje sted. Et sted som vokser ud af rummet mellem den kultur, som personen 
er vokset op med, og den nye kultur som hun er ved at blive introduceret til. 
 
I stedet for at etablere grænser mellem egen kultur og den nye kultur, udvikles 
en tredje kultur. En identitet hvor eleven kan benytte sig af sprog, viden og 
adfærd fra begge kulturer. Eleverne må vælge, om og hvordan de vil inkorporere 
den nye kultur i deres identitet. I sammenstødet mellem de kendte opfattelser 
fra ens egen kultur og de uventede opfattelser i den nye kultur, bliver tilvante 
opfattelser pludselig udfordret og problematiseret. Eleverne skal således 
konstruere deres egen personlige holdninger i grænseområdet mellem den nye 
kultur og deres dagligliv. (Claire Kramsch 1993)  

 
I løbet af kulturbesøget opstår et ’tredje sted’ skabt af aktørerne og den ballast de har 
med sig. Mål og forventninger på begge sider afhænger sammenhæng kultur. Fra 
kulturmødets ’tredie sted’ vokser noget nyt. 
 
 

Værterne Kulturbesøget Gæsterne 
Skolen 
Skolelederen 
Lærerne 
Eleverne 
Det administrative 
personale 
Værtsfamilierne 
 

 
 
 
 
 
 

Det tredje sted 

Det social-kulturelle projekt i 
hjemlandet 
Den besøgende kulturgruppe 
De unge artister 
Gruppens ledere 
Turguiderne  

Målsætninger 
Faglige Mål 
 

Målsætninger 
Baggrund 
Den kulturelle indfaldsvinkel 
Udvalgte temaer for gruppens 
optræden 
 

Kultur 
Forventninger 
Fordomme 
Stereotyper 
Frygt 
 

Kultur 
Forventninger 
Fordomme 
Stereotyper 
Frygt 

                                                
3 Celebrating the Third Place (Oldenburg; 1989) 
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Global Kids og de Forenklede Fælles Mål for Folkeskolen 
 
Selvom interkulturel læring er et tværfagligt tema, har lærerne ofte svært ved at 
integrere det i deres undervisning, fordi uddannelseslovgivningen opstiller meget 
præcise krav til hvad de skal undervise i inden for hvert fag. Lærerens spørgsmål er 
derfor ofte: hvad er læringsmålet? Som lærer skal jeg have fokus på de faglige mål 
for min undervisning. 

 
Ved første blik kan det således være svært at integrere et kulturbesøg i skolens 
daglige rutine. Og det ser oven i købet endnu vanskeligere ud, når resultaterne ikke 
kan måles. Erfaringsbaseret læring bliver derfor nemt opfattet som værende i 
modsætning til almindelig skoleundervisning, hvor læseplaner, prøver og karakterer 
er i fokus.  
 
Men aktiviteterne omkring kulturbesøgene opfylder faktisk læringsmål, som findes i 
læseplanerne både i Østrig og Danmark. Eksempelvis i de Generelle 
Uddannelsesmæssige Mål for alle østrigske ’mellemskoler’ (secondary): 
 

"The secondary school ….. must contribute to the development of young people 
by enabling them to acquire knowledge, develop competences and by 
transmitting values to them. In this context, their willingness to think 
independently and reflect critically deserves the strongest support. Pupils need 
support in the process of developing a socially oriented and positive way of life." 

 
 
Besøgene kan også være med til at opfylde de Forenklede Fælles Mål (2014) for 
den danske folkeskole. Eksempler på mål efter 9 års skolegang:  
  
Geografi: 

• Eleven har viden om karakteristika ved fattige og rige lande 
• Eleven kan med repræsentationer forklare fordeling og udvikling af fattige og 

rige lande 
• Eleven har viden om bistandsformer og bistandsorganisationer 
• Eleven kan forklare lokale levevilkårs afhængighed af globalisering 
• Eleven kan forklare årsager til nationale og globale konflikter om 

kulturforskelle, grænsedragninger og ressourcer 
• Eleven kan diskutere handlemuligheder for udvikling af et bæredygtigt samfund 
• Eleven har viden om kriterier for økologisk, økonomisk og kulturel 

bæredygtighed 
 
Dansk: 

• Eleven kan begå sig bevidst i sprogligt komplekse situationer 
• Eleven har viden om sammenhæng mellem situation, kultur og sprog 
• Eleven har viden om sproglige normer og omgangsformer i forskellige 

situationer 
• Eleven kan kommunikere aktivt i forskellige sproglige og kulturelle situationer i 

en globaliseret verden 
 
Engelsk: 
Eleven kan agere selvstændigt i internationale kulturmøder på baggrund af forståelse 
af kulturelle og samfundsmæssige forhold: 

• Eleven kan kommunikere om egne og andres kulturmøder 
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• Eleven kan agere i spontane internationale kulturmøder 
• Eleven har viden om potentielle konfliktpunkter i kulturmøder 
• Eleven har viden om sproglige regler, normer og værdier i forskellige kulturer 

og samfund 
 
Samfundsfag: 
Eleven kan tage stilling til og handle i forhold sociale og kulturelle sammenhænge og 
problemstillinger: 

• Eleven kan diskutere kulturs betydning for individer og grupper 
• Eleven har viden om kultur og kulturbegreber 
• Eleven har viden om kulturel globalisering 

 
Madkundskab (efter 7.): 
Eleven kan fortolke måltider med forståelse for værdier, kultur og levevilkår 

• Eleven har viden om mad- og måltidskulturer 
• Eleven kan præsentere eksemplariske måltider fra forskellige kulturer 
• Eleven har viden om tids- og stedsbestemte mad- og måltidskulturer 

 
Historie: 

• Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, 
regionalt og globalt 

• Eleven kan diskutere egen og andres historiske bevidsthed 
 

Musik: (efter 6.) 
• Eleven kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig varieret om musik fra 

forskellige genrer, kulturer og perioder  
• Eleven har viden om musikkens funktioner i sociale og kulturelle 

sammenhænge 
 
Spansk: 

• Eleven kan bruge sit spansk i kulturelle sammenhænge  
 
Fransk: 

• Eleven kan agere som en del af et fransktalende fællesskab  
 
 
De Forenklede Fælles Mål rummer endvidere et generelt mål:  
Elevernes alsidige udvikling udspecificeret på følgene temaer: 
 

1. Elevens lyst til at lære mere 
2. Elevens mulighed for at lære på forskellige måder 
3. Elevens mulighed for at lære sammen med andre 

 
Dette er centrale mål for kulturbesøgene. Hvad der før var billeder og ord bliver til 
konkrete mennesker. Ved at møde unge fra andre kulturer ansigt til ansigt skabes 
motivation og engagement, samtidig med at gæsterne ’kaster’ de danske elever ud i 
dramaøvelser eller cirkusakrobatik på nye måder. Endelig er det centralt for 
kulturmøderne, at læringen foregår sammen med andre - både klassekammerater og 
gæster.   
 
Der er således både på det generelle plan og på det specifikt faglige niveau mange 
muligheder for at kombinere et kulturbesøg med undervisning, der realiserer de 
Forenklede Fælles Mål. 
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Er kun det målbare værdifuldt? 
 
De karakteristiske aspekter ved Global Kids interkulturelle møder er: 
 

• kulturen er den primære agent og isbryder 
• aktiviteterne skaber empati gennem konkrete erfaringer 
• mødet skaber åbenhed over for andre kulturer 
• det fysiske møde forebygger racisme og fordomme 
• kulturmødet skaber interkulturelle kommunikative kompetencer 
• læring i øjenhøjde: man lærer fra andre på ens egen alder (peer-learning) 
• man lærer i fællesskab - også med forældre, venner etc. 

 
Dette er færdigheder, som det er svært at måle, men de positive resultater fra 
kulturbesøgene kan illustreres ved citater fra de interviews, der er lavet med elever 
og lærere som har været involveret i besøgene:  
 

”I begyndelsen var jeg bekymret: Vil jeg være i stand til at kommunikere med 
gæsten? Har vi noget til fælles? I begyndelsen var vi begge generte, men så blev 
vi hurtigt venner. Jeg fandt ud af, at jeg kunne kommunikere med en som lever 
på et helt andet sted, og at vi havde ens interesser. Hudfarve og hvor man 
kommer fra spiller ikke så stor en rolle.” (12-årig pige fra en værtsfamilie.) 

 
”Vi så en film sammen med vores lærer om vold i Guatemala. Den var ret 
forfærdelig, men da jeg mødte de unge fra Guatemala og så deres forestilling, 
forandrede alt sig.  Jeg kunne mærke, at det er sådan de er; det er sådan de 
oplever ting!” (13-årig pige) 
 
”Der er en stor forskel mellem at høre ens lærer tale om manglen på rent 
drikkevand i Indien, og så høre fra en indisk dreng på min egen alder, at i hans 
familie skal de gå mellem fire og fem kilometer til den nærmeste vandhane.” 
(12-årig dreng) 
 
”Jeg husker det nu (vand i Indien), hver gang jeg drejer på hanen. Min holdning 
til vand har ændret sig.” (13-årig pige) 
 
”Det var godt at være i stand til at snakke engelsk med gruppen fra Indien, for 
de taler også engelsk. Og jeg lagde mærke til, at vi havde meget til fælles, lige 
meget hvor vi kommer fra.” (13-årig pige) 
 
”Mine elever udviklede en bevidsthed om nogle af de problemer, der er i verden. 
Problemerne fik et ansigt. Ansigt-til-ansigt mødet er meget vigtigt.” (en lærer 
der deltog i Global Kids Konferencen) 
 
”Erfaringen var meget følelsesfuld. Der opstod relationer på få dage, og da 
gæsterne tog af sted, var der masser af omfavnelser og tårer.” (en lærer der 
deltog i Global Kids Konferencen) 
 
”At mødes ansigt til ansigt er meget vigtigt; så kan man møde dem på samme 
niveau.” (13-årig dreng)  
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Hvis man opsummerer tilbagemeldingerne, kan man konkludere at: 
 

• Alle de interviewede elever og lærere værdsatte den erfaringsbaserede læring, 
som opstod når de interagerede med gæsterne. 

 
• Eleverne værdsatte gæsternes personlige og sociale færdigheder, lige så vel 

som deres atletiske kunnen og deres optræden. Eleverne følte, at gæsterne var 
anderledes men ligeværdige, og ikke bare nogen man skulle have medlidenhed 
med på grund af fattigdom. 

  
• At blive konfronteret med gæsternes anderledes livsform, skærpede elevernes 

opmærksomhed omkring deres eget privilegerede liv. 
 

• Sammenlignet med et ’almindeligt’ besøg - eller ren teoretisk undervisning - 
resulterede besøget i en mere intens og dybtgående udvikling af viden, når det 
blev forberedt og efterbearbejdet af lærerne indenfor læseplanernes rammer. 
Lærere og elever kunne huske flere detaljer vedrørende gæsterne og deres 
land. Denne mere ’holdbare’ overførsel af viden ser ud til at skyldes den empati 
som udvikledes sig via de fælles aktiviteter og ansigt-til-ansigt kontakten. 

 
• Eleverne var enige i, at de havde lært noget vigtigt og interessant. Også 

lærerne gav udtryk for, at de havde lært mange nye ting via projektet, og at de 
havde fundet en ny indgangsvinkel til de emner som var i fokus. Endvidere gav 
de udtryk for, at den intensive forberedelse kombineret med de konkrete 
erfaringer havde haft en positiv indflydelse på indlæringen. 

 
De kulturelle besøg er en glimrende lejlighed for de unge til at træne deres 
kommunikative færdigheder i forskellige sproglige situationer, som giver mulighed for 
at bruge kropssprog såvel som tale. Det er en god måde at træne færdigheder til at 
håndtere sociale og kulturelle emner og problemer.      
 
For ’Global Kids’ er betydningen af kultur indlysende, og globalisering er ikke bare et 
ord. ’Global Kids’ er i stand til at forklare forskellene på rige og fattige lande, fordi de 
har et levende eksempel lige ved hånden. 
 
Ved at give eleverne mulighed for at deltage i en tværkulturelt besøg, bidrager 
lærerne til elevernes udvikling, og hjælper dem til at erhverve sig ikke blot viden om 
en fremmed kultur, men også til at udvikle kompetencer og være i stand til at 
videregive værdier. Det er en måde at støtte deres vilje til at tænke selvstændigt og 
kritisk. At blive et ’Global Kid’ er et godt udgangspunkt for en social og positiv 
livsform.                                
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Kulturbesøg og elever med indvandrerbaggrund 
 
Specielt i byområder skal lærerne ofte kunne håndtere en stor procentdel af elever 
med indvandrerbaggrund i deres klasser. De bliver udfordret af den afstand der er 
mellem disse elever og de ’etnisk indfødte’, forskelle som skyldes kultur, ulighed, 
dårlige sprogfærdigheder - og fordomme.  
 
Global Kids projekter har vist sig at have positive resultater også flerkulturelle skoler: 
 

”Fordi de besøgende havde meget dårlige engelskkundskaber, havde alle fra 
start af de samme vanskeligheder: både de der var vokset op med sproget, og 
de med dårlige sprogfærdigheder skulle finde nye måder at kommunikere på. 
Elever med indvandrerbaggrund, der var vant til den slags situationer, viste os, 
hvordan vi skulle kommunikere med kropssprog. Bagefter blev jeg klar over, at 
disse elever blev bedre accepteret og integreret, de havde større selvværd, og 
de andre elever havde lært, hvordan det føles at være i situationer, hvor du ikke 
forstår eller ikke bliver forstået. De er nu mere interesserede i deres 
klassekammeraters kulturbaggrund, og de ser den ikke som mindre værdifuld 
end deres egen.”  
(En lærer fra en skole med en høj procentdel af indvandrerbørn) 
 
”Vores elever er mere fordomsfri nu. De går til folk fra andre lande og kulturer 
på en mere afslappet måde nu.” 
(En lærer på Global Kids konferencen) 
 
”I begyndelsen var det mærkeligt at have kropskontakt og at give knus under 
workshoppen, men så blev det så sjovt at gøre noget, som jeg aldrig ville gøre af 
mig selv. Jeg var i stand til at påtage mig en anden rolle.” 
(14-årig pige med tyrkisk baggrund efter en workshop med en boliviansk 
teatergruppe) 
 
”Under workshoppen fik jeg tættere kontakt til mine klassekammerater. Vi havde 
det så sjovt sammen, og jeg tror vi er bedre venner nu.” 
(12-årig dreng med afghansk baggrund) 
 
”En af mine elever har en sort far, som han ikke kender. I begyndelsen ville han 
ikke være med i workshoppen med gruppen fra Uganda, men senere kom han 
med. Bagefter var han meget begejstret for oplevelsen. ”Jeg er stolt over, at jeg 
også er sort” sagde han. Jeg tror at gæsterne blev positive rollemodeller for 
ham, og han blev også behandlet anderledes af sine klassekammerater 
bagefter.” 
(En lærer på Global Kids konferencen) 
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Vejledning for lærere 
 
En lærer, der er blevet overbevist om værdien af ansigt-til-ansigt kulturmøder, som 
en metode til at engagere elever i erfaringsbaseret interkulturel læring, kommer nu til 
den vanskeligste udfordring: at gøre det i praksis. Der skal ikke lægges skjul på, at 
dette er fast arbejde - men det er helt sikkert anstrengelserne værd!  
 
Organisation 
Det anbefales, at etablere en ’task force’ sammen med kolleger fra skolen - og andre 
skoler hvis muligt - og at etablere kontakt til organisationer (NGO’er), som har 
erfaring med at promovere kulturgrupper fra Latinamerika, Afrika eller Asien.  
 
Det ’nemmeste’ er at lave besøgene i samarbejde med den tyske organisation 
KinderKulturKarawane (KKK), som har 15 års erfaring på området eller den danske 
samarbejdspartner SPOR Media/Global Kids, der har arbejdet med kulturbesøg siden 
2004 (se kontaktadresse nedenfor). 
 
At udvælge grupper, etablere kontakt, organisere 6-12 visa’er, organisere fly og 
sundhedsforsikring, leje 1-2 minibusser og skaffe chauffører kræver en masse arbejde 
og mange penge. KKK står for at bringe gruppen til Europa og sende dem på turné, 
men den specifikke organisering i et bestemt land 
skal der være nogen andre, der tager sig af. 
 
Partnere 
Både i Østrig og i Danmark er projektet blevet en realitet, fordi en national NGO 
samarbejdede med KKK (LangenloisKultur i Østrig og SPOR Media i Danmark). På det 
grundlag - og efter en del fundraising (se nedenfor) - kunne de tilbyde skolerne 
muligheden for at deltage i projektet.  
 
Men lærere fra forskellige skoler i et givet område kan selv tage initiativet og derefter 
involvere de relevante partnere (NGO’er, kommune, region, fonde etc.). NGO’erne 
kan hjælpe med at skaffe information og undervisningsmaterialer om det på 
gældende land, som gruppen kommer fra. De kan anbefale personer, som kommer fra 
landet eller har boet der, og som kan stå for forberedelses-workshops på skolen. 
 
Finansiering 
Hvorledes kan et sådant projekt finansieres? Også på dette område har lærerne brug 
for hjælp fra en erfaren organisation. Det kan være en udviklings-NGO, en 
menneskeretsorganisation, en miljøorganisation etc. De har mange års erfaring i at 
ansøge de nationale og internationale finansielle kilder. Nationalt kan det være 
kommuner, regioner, ministerier (Udvikling, Kultur, Uddannelse og Miljø) og private 
fonde.  
 
Internationalt er der flere muligheder for at ansøge EU, men det tager længere tid, og 
kræver samarbejde med skoler og organisationer fra andre europæiske lande. 
Erasmus+ kan være en mulig EU. 
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Om de besøgende kulturgrupper 
 
• Hvor kommer gæsterne fra? 
Kulturgrupperne kommer fra lande i Latinamerika, Afrika og Asien. F.eks.  Peru, 
Bolivia, Guatemala, Argentina, Ghana, Uganda, Kenya, Tanzania, Sydafrika, Indien og 
Cambodja. 
 
• Hvad er deres baggrund? 
Gæsterne kommer som oftest fra social-kulturelle projekter for unge, der lever under 
vanskelige økonomiske og sociale forhold som f.eks. slumkvarterer præget af vold, 
fattigdom og dårlige sundhedsforhold. Inden for projektets rammer kan de få dækket 
basale behov og få støtte til skolegang, samtidig med at de træner for eksempel 
teater, dans eller akrobatik. Andre kulturgrupper kommer fra lidt bedre kår. Her bor 
de unge hjemme og kommer på projektet i deres fritid. Men for dem alle gælder, at 
de kulturelle aktiviteter giver dem nye perspektiver i livet. 
 
• Hvilken type kulturaktivitet tilbyder de? 
Det kan være teater, dans, akrobatik, cirkus, musik m.m. Ofte kan de flere af disse 
færdigheder, men aktiviteterne tager altid udgangspunkt i den nationale/lokal kultur.  
 
• Hvilke emner tager de op i deres forestillinger? 
Projekterne tilbyder som regel ikke kun træning i nogle forskellige kunstarter, men 
arbejder også med emner, der er vigtige i deres nationale/lokale kontekst. Det kan 
være miljøproblemer, menneskerettigheder eller problematikker der er relateret til 
kønsforskelle. Emner som vand, børnearbejde, vold, sociale problemer i 
slumområder, væbnede konflikter, kvinderettigheder, tvangsægteskaber etc. 
 
• Hvilke typer aktiviteter tilbyder de? 
Som regel tilbyder en kulturgruppe: 

a. Workshops 
b. En forestilling 
c. Møder hvor elever kan stille spørgsmål, og diskutere det emne som gruppen 

fokuserer på. 
 
• Hvor gamle er gæsterne? 
De fleste unge er mellem 14 og 18 år gamle. Nogle er yngre eller ældre. Der er altid 
en eller to voksne fra projektet sammen med gruppen. 
 
• Hvor mange medlemmer er der i grupperne? 
Kulturgrupperne består af 6-10 unge, 1-2 voksne ledere og 1-2 ’turguides’, som regel 
fra Tyskland. 
 
• Hvem finder grupperne? 
Det er primært den tyske organisation - KinderKulturKarawane (KKK) - som finder 
grupperne rundt omkring i verden, grupper der har trænet meget, og som kan 
undervise europæiske børn i deres kunnen. KKK sørger for de nødvendige praktiske 
ting: flybilletter, visas, forsikringer, busser og turguides. 
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Før-under-efter modellen 
 
Hvordan kan projektet struktureres, så det kan bruges på forskellige måder 
og samtidig integreres i opfyldelsen af læseplaner og faglige mål? 
 
 
1. Før besøget: forberedelse og teoretisk undervisning 
 
• Arbejdsgruppe 
Etabler en arbejdsgruppe sammen med to eller tre kolleger for at fordele 
arbejdsbyrden. Det er nødvendigt at de involverede lærere engagerer sig i projektet, 
for det vil også kræve at man investerer noget fritid. 
 

”Forberedelserne tog lang tid, men alt i alt var det en stor oplevelser at lære 
gæsterne og deres aktiviteter at kende - og blive klar over, at vi har så mange 
lighedspunkter. Nu har vi ikke bare medlidenhed med folk i den fattige del af 
verden, nu beundrer vi også deres færdigheder. Færdigheder som vi ofte ikke 
har. Det blev vi meget klogere af.” (En lærer) 
 
 

• Indsaml information  
Find information om gæsterne, deres land og de emner som kulturgrupper tager op i 
deres forestillinger: vand, migration, vold etc. 
 

”Nogle af mine kolleger syntes, at de emner som kulturgruppen havde valgt, var 
for voldsomme, og at de ikke ville være relevante for vores elever (vold i 
slumkvarterer o.a.). Men hvorfor skulle vores elever ikke komme i kontakt med 
unge, der har prøvet det? For at blive en  global borger må du også bekymre dig, 
om hvad der sker på den anden side af kloden!” (En lærer på Global Kids 
konferencen) 

 
Vær kritisk i valget af materialer: de skal give et bredt perspektiv på gæsternes 
hjemland og kultur, de udfordringer de slås med etc.  
 
Tag kontakt til organisationer i dit eget land, som kan levere information og støtte (se 
appendix). Diskuter de materialer du finder med dine kolleger. Sammenlign din egen 
kultur med gæsternes kultur hvad angår sociale forhold, demokrati, minoriteter, 
stereotyper etc. Senere skal du diskutere de samme ting med dine elever.  
  
Der findes en internetplatform for lærere, hvor du kan dele dine erfaringer med andre, 
og få en ide om, hvordan andre lærere har brugt besøgene http://www.etwinning.net 
 
 
• Find værtsfamilier til gæsterne 
Organiser en informationsaften for forældrene til dine elever. Du kan evt. invitere 
familier, som har prøvet det før, og som vil fortælle om det. Værtsfamilierne skal 
informeres grundigt, involveres så meget som muligt og være forberedt på uventede 
begivenheder. Filmen ’ Vi Bryder Grænser Ned’ (se appendix) kan bruges til at 
informere værtsfamilierne om hvad de kan forvente. 

 
”Vi er altid glade for at være værter for børn fra Afrika. Vi har ikke råd til at rejse 
til Afrika med vores børn, men på den her måde kan vi invitere Afrika hjem til os!” 
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(Moderen i en værtsfamilie der tog imod unge fra Uganda) 
 

Det er et faktum, at unge fra værtsfamilier får mere ud af kulturbesøgene end deres 
klassekammerater, som ikke har nogen boende hjemme. De har haft mulighed for at 
tilbringe mere tid sammen med en gæst, til at lære ham/hende bedre at kende. Den 
relation, der opstår mellem en ’værts-ung’ og en ’gæste-ung’ via den intense kontakt 
der varer flere dage, er som regel mere holdbar, end den mellem ’ikke-værter’ og 
gæster. Ikke desto mindre så var lærerne på Global Kids konference enige om, at det 
at finde værtsfamilier ikke var nogen nem opgave, specielt ikke første gang. Men de 
erkendte samtidig, at de familier, som stillede op, var virkelig glade for oplevelsen og 
ønskede at være værtsfamilier igen. 

 
Familierne kan være bekymrede af flere grunde: ”Vi har ikke et selvstændigt værelse 
til gæsten”, ”Vi ved ikke hvilken slags mad gæsten kan lide”, ”Vi taler ikke gæstens 
sprog”, ”Gæsten og vores barn har ikke samme alder” etc. 
 
Med udgangspunkt i de ti år som kulturbesøgs-projektet har fungeret, kan vi 
konkludere, at de fleste unge gæster ikke har egne værelser hjemme, og de fleste 
bryder sig faktisk ikke om at sove alene, fordi de ikke er vant til det. Værtsfamilier 
skal derfor ikke holde sig tilbage fra at lægge en ekstra madras ind på gulvet hos 
deres eget barn.  
 
Maden kan derimod godt være et problem, specielt hvis det er gæstens første besøg i 
Europa. En vel ment forberedelse af ’nationalretten’ kan godt blive mødt med skuffede 
ansigter. Det er svært at kunne lide dansk lakrids og østrigsk Wienerschnitzel, hvis 
man er vant til en helt anden type mad. Det er derfor en god ide at sætte sig ind i, 
hvilken slags mad, gæsten er vant til at spise, og specielt om der er nogen religiøse 
eller andre normer, der styrer hvad de spiser (ikke svinekød, ikke kød o.l.). Ud fra 
erfaringen kan man sige, at de fleste gæster kan lide kylling, ris, pasta, pomme 
fritter, stegte eller kogte grøntsager og spejlæg. Man kan derfor begynde med nogen 
den stil, og så spørge sig frem. Måske vil gæsten oven i købet gerne lave mad til 
familien. 
 
Det er en god ide at informere familierne om gæstens sprog, om ikke-verbal 
kommunikation og mulige ’no-goes’. Kompetencer som er vigtige for 
kommunikationen kan øves i klasseværelset. Viden om ikke-verbale praksisser i 
gæstens kultur kan hjælpe elevens forståelse. Ofte er krops- og tegnsprog 
tilstrækkeligt, men det er godt at have en ordbog til rådighed, og i dag kan mange 
sprogproblemer løses via internettet! 

 
”Sproget var ikke så afgørende. Vi havde det rigtig sjov, selvom vi ikke kunne 
tale sammen.” (13-årig dreng) 

 
Aldersforskellen er ikke så betydningsfuld en faktor som man tror. Som regel har 
unge ikke et problem med, at deres gæst er nogle år yngre eller ældre end dem selv. 
 
 
• Lav et program  
Lav et program sammen med dine kolleger (workshops, forestilling og diskussioner). 
Glem ikke at inkludere aktiviteter som giver dine elever mulighed for at komme i 
direkte kontakt med gæsterne. Det kan være en skolefest, aktiviteter for små 
grupper, invitere gæsterne til at deltage i timerne, en fælles udflugt, en fælles 
morgenmad på skolen, madlavning i skolekøkkenet med efterfølgende fællesspisning.  
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NB: Før I vælger en dag til besøget, så vær sikre på at det ikke overlapper med 
prøver og eksaminer. 
 

”Jeg var nødt til at forberede en masse tests og eksaminer i den uge, og jeg var 
meget bekymret for hvordan jeg skulle kunne tage mig ordentligt af gæsten, når 
jeg samtidig skulle læse.” (13-årig pige fra en værtsfamilie). 
 
 

• Forhåndsinteresse 
Skab interesse blandt eleverne. Fortæl dem om det kommende besøg, vis dem 
videoer, tekster, og materialer der har forbindelse til gæsterne. Eleverne kan lave 
research på internettet: Hvad kan de finde om gruppen der kommer og om landet? 
 
 
• Forberedelse af lærere og elever 
Det første skridt er at forberede dig selv og dine kolleger. Måske kan I invitere en 
oplægsholder, som kan introducere jer til erfaringsbaseret interkulturel læring eller til 
kulturmødet generelt. Det handler bl.a. om stereotyper, fordomme (negative og 
positive), bekymringer og selvopfattelser (Er vi europæere bedre? Skal vi ’hjælpe 
dem’?) 
 
Eksempel Uganda (i Østrig): På Mittelschule i Langenlois blev der afholdt en 
interkulturel træningssession med en oplægsholder fra Uganda, som bor i Østrig.  
 

”Træning i forberedelse af besøget fra Uganda var meget vigtig og meget nyttig. 
Det var også vigtigt, at lærere fra forskellige fag var med til at forberede 
indholdet.” (En lærer på Global Kids konferencen) 

 
Eksempel Guatemala (i Østrig): Som forberedelse så eleverne en film som læreren 
havde fundet på internettet. Den handlede om den aktuelle politiske situation og 
volden. Filmen og den efterfølgende diskussion med læreren forberedte eleverne godt 
til gruppens teaterforestilling. Gæsterne fra Guatemala viste, hvorledes volden er 
noget de skal håndtere i deres dagligdag.  
 
Det gjorde stort indtryk på de elever, der var blevet forberedt, og de reagerede med 
empati og interesse. Omvendt blev en lærer, der ikke havde deltaget i forbere-
delserne og ikke havde mødt gruppen før, meget chokeret, da hun så forestillingen, 
og afviste indholdet af stykket, fordi hun anså det for at være uanvendeligt og ikke 
relevant for aldersgruppen (12-13 årige) og deres interesser. Det blev ikke bekræftet i 
de efterfølgende interviews. 
 
 
• Fagundervisningen 
Benyt emner i fagundervisningen som relaterer sig til gæsterne. Tag udgangspunkt i 
de generelle forhold - landet, sproget, kulturen - såvel som i de individnære: Hvem er 
jeg? Hvor kommer vi fra? Hvorfor handler og tænker vi, som vi gør?   
 
Undersøg hvorledes du kan anvende facts der relaterer sig til ovenstående i 
matematik, fysik og kemi, kulturelle udtryk i sport, musik og religion, natur og 
resurser i biologi og geografi. Derudover er der temaer til sprog, historie, 
samfundsvidenskab og IT. 
 
Eksempel Indien (i Østrig): Eleverne så og diskuterede en film om Indien (tysk) før 
gruppen kom. 
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De forberedte spørgsmål til gruppen (engelsk); hørte om kastesystemet og hinduisme 
(religion); vandmangel (geografi); fattigdom og udvikling (samfundsfag); hørte indisk 
musik (musik); lavede indisk mad (hjemkundskab); malede hinanden med henna 
’tatoveringer’ (billedkunst) og besøgte en udstilling om Indien (historie og tysk). En 
tværfaglig forberedelse, der involverede 9 fag gav et bredt fundament for besøget. 

 
”Når vi arbejder med emner, som har relation til gæsterne, bliver undervisningen 
mere levende. Det gør den mere vedkommende og meningsfuld.” 
(En lærer på Global Kids konferencen) 
 

Eksempel Uganda (Østrig):  Før ankomsten af en gruppe fra Uganda havde eleverne 
en projektdag om Uganda. Flere fag så som geografi, engelsk, musik og tysk var 
involveret. Derudover inviterede skolen en repræsentant for venskabsforeningen 
Østrig-Uganda til at komme og fortælle og diskutere med elever og lærere. 
 
Eksempel Bolivia (Danmark): Eleverne arbejdede med Bolivia i mange forskellige fag 
før gruppen fra Bolivia ankom:  
 

• Dansk: Skrev forskellige artikler, hvoraf en blev trykt i lokalavisen 
• Samfundsfag: Så film om kokain og arbejdede med emnet demokrati  
• Biologi: Arbejdede med regnskov, afskovning og Amazonas 
• Geografi: Lærte om de forskellige bolivianske landskaber, og om 

vandproblematikken, (som var temaet for den bolivianske gruppes 
teaterstykke). 

• Engelsk: Læste noveller fra Latinamerika på engelsk 
• Religion: Arbejdede med katolicisme og de oprindelige folks religion 
• Historie: De arbejdede med kolonisering og slaveri 
• Matematik: Arbejdede med vekselkurser 
• Sprog: Lærte nogle få spanske ord 

 
Derudover lavede de en stor planche, fandt relevante bøger i skolebiblioteket, og 
skaffede billeder og brugsgenstande fra Latinamerika til en udstilling. Endelig lavede 
de en film, som skulle vises til Bolivianerne. 
  

”I al undervisning var Bolivia den røde tråd hele vejen igennem. På grund af 
denne røde tråd gik besøget rigtig godt.” (En lærer efter besøget) 

 
 
• Portfolio 
Eleverne kan evt. arbejde med portfolio (digitalt eller fysisk) og gemme al tekst og 
arbejde med relation til besøget (alle fag samlet i en portfolio). Få eleverne til at 
skrive om deres forestillinger og fordomme. De kan interviewe hinanden og sammen 
forberede spørgsmål til gæsterne. Læreren kan også formulere spørgsmål, f.eks.: 
”hvordan er min kultur?”, og eleverne kan overveje svarene sammen og skrive dem 
ind i deres portfolio.  
 
Elevens portfolio skal opfattes som noget specielt, noget individuelt, noget man kan 
bruge til at fremkalde minder, som man kan vise venner og familie med stolthed - og 
måske i fremtiden vise sine børn. Derfor skal det ikke være en billig plasticmappe, 
som bliver smidt væk efter projektet. Man kan involvere skolen formningslærer i at 
skabe nogle specielle portfolio, måske med et design som har relation til gæsternes 
hjemland. 
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• Lav en plan 
Lav et plan for besøget sammen med dine kolleger. Involver eleverne i processen. 
Planlæg fritidsaktiviteter sammen med værtsfamilierne (se ovenfor). Lav en detaljeret 
plan og glem ikke at vedføje en liste med kontaktadresser. 
 
 
• En god velkomst 
Forbered en officiel velkomst for gæsterne, hvor skolelederen, lærerne og så mange 
elever som muligt deltager. Eleverne kan på forhånd udstille deres plancher og 
billeder fra gæsternes hjemland. Man kan også forberede en ’typisk’ sang eller dans 
sammen med eleverne. Involver elever, kolleger og forældre. 
 
• PR 
Informer offentligheden om det kommende besøg via skolens webside og de lokale 
medier. Eleverne kan skrive artikler til lokalaviserne. De kan invitere journalister til at 
komme og lave interviews og offentliggøre information om projektet. 
 
• Kontakt gæsterne 
Tag kontakt til gæsterne før de kommer - via Facebook, Skype eller e-mail. Eleverne 
kan forberede en lille film om deres familie, hjem, hvad de kan lide  - og ikke kan lide 
- for at præsentere sig selv (gæsterne kan gøre det samme). Det giver et godt 
grundlag for at tænke over holdninger og tilgange til livet. 
 
 
 
2. Under besøget - erfaringsbaseret og emotionel læring 
 
 
• God velkomst 
Byd gæsterne velkommen sammen med elever, lærere, familier, repræsentanter for 
Kommunen, for lokalmedierne og for den lokale kirke (i det tilfælde at de støtter 
projektet). 
 
Gør det til en begivenhed med musik, snacks og drinks. Introducer værtsfamilierne og 
del programmet med kontaktadresserne ud både til familier og gæster. Eleverne kan 
introducere skolen til gæsterne. 
 
’Best practice’: Reserver et klasseværelse el.lign. som gæsterne kan bruge som 
’hovedkvarter’, mens de er på skolen. Der kan de efterlade instrumenter, rekvisitter 
og dragter til deres forestilling - og hvile sig, spise en snack og få noget at drikke. 
 
 
• Lad eleverne tage ansvar 
F.eks. kan nogle af dem være ansvarlige for at vise rundt på skolen og i byen. Nogle 
kan følge gruppen rundt på skolen til de forskellige aktiviteter, og nogle kan være 
ansvarlige for at sørge for vand, frugt og kiks. At eleverne får ansvar for forskellige 
dele af besøget medfører, at de kommer tættere på gæsterne. 
 
 
• Workshops 
Sørg for at der er nok tid til workshoppen (2-3 timer), og at grupperne ikke er for 
store (max en eller to klasser. Det afhænger dog af den type aktivitet kulturgruppen 
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har valgt, og gæsterne kan nogen gange lave parallelle workshops, således at man 
kan involvere flere klasser på samme tid. 
 
Efter at have varmet op er eleverne som regel meget åbne overfor det som gæsterne 
tilbyder. Det kan være akrobatik, drama, dans eller musik - aktiviteter der som regel 
tager udgangspunkt i gæsternes kulturelle baggrund.  

 
”Det var en virkelig god erfaring og de unge cambodjanere var gode trænere. 
Arbejdet med æstetiske udtryk viste sig at være godt til at bryde igennem 
generthed, sprogvanskeligheder og aldersforskelle. (En lærer) 
 
”Jeg kunne rigtig godt lide gruppen fra Argentina. De var virkelig gode til at 
danse, og jeg kunne godt lide det de fortalte om deres liv. Men det bedste var den 
måde de arbejdede med os. Hvordan kan de vi i stand til at håndtere folk fra en 
anden kultur så godt?” (En 11-årig pige) 
 
”Da de begyndte workshoppen var jeg lidt genert. Men den indiske pige 
opmuntrede mig: ”du kan gøre det” - og tog min hånd. Derefter var det rigtig 
sjovt.” (En 12-årig pige) 

 
• Forestilling 
Forestillingen kan vises for flere klasser - eller for hele skolen, hvis det er muligt, dvs. 
hvis der er et rum der er stort nok. Forestillingen - som kan være cirkus, dans, 
akrobatik m.m. - bygger som oftest på et bestemt tema som f.eks. vand, gadevold 
eller migration. Emner som har forbindelse til gruppens sociale, kulturelle eller 
politiske baggrund. Som regel introducerer turguiderne forestillingen, så eleverne 
bedre kan følge med i handlingen, selvom der tales et sprog, de ikke forstår.  
 

”Det er forbløffende så godt den argentinske gruppe danser. Det der overraskede 
mig var, at der er så store forskelle mellem deres land og vores.” (12-årig pige) 
 
”Jeg kunne ikke lide sangene, men jeg kunne rigtig godt lige de argentinske 
drenges dans, og  jeg kunne godt lide workshoppen. Det gjorde virkelig indtryk 
at høre, at nogen af dem ikke bor i huse men i skure.” (12-årig dreng) 

 
• Spørgsmål 
Efter forestillingen kan eleverne stille spørgsmål. Dialogen med gæsterne er en  god 
mulighed for eleverne til at stille spørgsmål om temaet, om landet, om gæsternes 
måde at leve på osv. Hvis det er første gang gruppen besøger Europa, vil gruppens 
medlemmer også stille spørgsmål til eleverne om deres måde at leve på. Det giver 
dem mulighed for at tænke over deres egen baggrund. Turguiderne hjælper med at 
oversætte. Men det er en god ide at dele op i mindre grupper (max. 25), for at give 
alle mulighed for at være med. 
 

”Eleverne var meget interesserede i, hvordan demokratiet fungerer i Bolivia - og 
specielt i kvindernes rettigheder og den udbredte vold i familierne. Det gik også 
meget op i koka/kokain-problematikken, som de syntes var meget alvorlig. De 
talte også om raceproblemer - de spanske efterkommeres holdninger til de 
oprindelige folk, som udgør majoriteten af befolkningen. Faktisk reflekterede 
eleverne meget over de bolivianske temaer.” (Lærer) 
 

• Bare være sammen 
Det er vigtigt at lave noget sammen ud over workshop og forestilling. Det kan f.eks. 
være at lave mad og spise sammen, mødes i små grupper, spille fodbold, lave en 
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klassefest eller en fælles udflugt. På den måde får eleverne mulighed for at socialisere 
med gæsterne og lære dem bedre at kende. 
 

”Det jeg bedst kunne lide, var at pigen fra Uganda viste mig nogle ting fra 
hendes fra hendes land, og at jeg kunne gøre det samme.” (11-årig pige fra en 
værtsfamilie)  

 
 
• Husk portfolierne 
Giv eleverne til opgave at tage fotos (eller lave små film) og skrive rapporter i deres 
portfolio. De kan lave interviews med gæsterne og skrive dele af dem ud. 
Interviewene kan også bruges som udgangspunkt for artikler til lokalaviserne. 

 
”Før gæsterne kom arbejdede eleverne i grupper og forberedte spørgsmål om 
klima, skole, mad etc. i Indien. Senere stillede de spørgsmålene til gæsterne. De 
forstod svarene, og de var også interesserede i gæsternes forskellige dialekter. 
Så samlede vi al den information som eleverne havde fået. Som hjemmearbejde 
skulle eleverne skrive en tekst ud fra spørgsmålet: ”Kunne du tænke dig at bo i 
Indien? Hvorfor? Og hvorfor ikke?”. For eleverne - og også for mig - var besøget 
en øjenåbner.” (Engelsklærer på Global Kids konferencen)  

 
• Fritid 
Efter skoledagen kommer gæsterne hjem til værtsfamilierne. De deltager i 
fritidsaktiviteter og spiser sammen. På et tidspunkt i løbet af besøget kan man tage 
på en fælles udflugt hvor alle deltager - turguides, familier, lærere m.m. En fælles 
middag - under eller til slut i besøget - er også en god mulighed for at udveksle 
erfaringer. 

 
 

• Godt farvel 
Sig farvel til gæsterne, og glem ikke at bede om feed back. Lav en liste over 
spørgsmål:  

• Hvad syntes I bedst om?  
• Hvad kunne I ikke lide?  
• Hvad blev I mest overraskede over?  

  
Gør det så enkelt som muligt og bed evt. turguiderne om at hjælpe med at oversætte 
spørgsmålene til gæsternes sprog. Kopier spørgsmålene og giv dem til gæsterne 
senest dagen før de skal af sted. Det er vigtigt at de kan svare anonymt. Indsaml 
svarene og bed evt. tourguiden (eller en anden der kan sproget) om hjælp til at 
oversætte svarene. 
 
Udveksl kontaktadresser (Facebook, Skype, e-mail m.m.) så I kan opretholde 
kontakten. Vær forberedt på at afskeden bliver fuld af følelser og tårer! 

  
”Vores tur til Dürnstein var højdepunktet, men jeg var så ked af at tiden var gået 
så hurtigt,  og af at de snart skulle tage af sted. Vi er stadig i kontakt via 
Facebook, og vi har aftalt, at vi skal mødes, hvis hun kommer til Østrig i 
fremtiden for at optræde.” (13-årig pige fra en værtsfamilie) 
 
”Værtsfamilierne var meget positive og havde også gæsterne boende i 
weekenden. Det var overvældende for familierne og børnene at sige farvel. 
Mange af dem er stadig i kontakt via Facebook. En fra Cambodja vil besøge ’sin 
familie’ nu til sommer.” (Lærer) 
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3. Efter besøget: Efterbearbejdning - refleksioner og 
integreret læring 
 
• Tal om besøget 
Tal med eleverne om erfaringerne inden for forskellige fag så som samfundsvidenskab 
og sprog. Få eleverne til at sammenligne forventninger og erfaringer, fordomme, 
stereotyper og realiteter, og til at tale om det, de var bange for før besøget, og hvilke 
udfordringer de mødte. 
 
Bed eleverne om at skrive refleksionerne ned i portfolioen - og sætte billeder ind: 
Hvordan var det? Blev mine fordomme bekræftet eller har de ændret sig? Er der 
noget jeg spekulerer over eller noget jeg ikke forstod? Var der noget der overraskede 
mig? Rollespil og forum-teater kan bruges til bearbejde erfaringerne. 
 

”Da jeg forstod, at hun (en pige fra Uganda) ikke kendte til vores mad 
(Wienerschnitzel), syntes jeg, det var pudsigt, men så kom jeg til at tænke: Mon 
ikke de har nogle retter i Uganda, som jeg ikke kender?” (13-årig dreng) 
 
 

• Feed back 
Få feed back fra elever og værtsfamilier. Eleverne kan interviewe værtsfamilier eller 
elever fra andre klasser om deres oplevelser under besøget.  
 
 
• Gør projektet synligt 
Lav en opslagstavle med tegninger, fotos og tekst. Sæt fotos og tekst fra besøget på 
skolens hjemmeside. Start en blog sammen med eleverne med udgangspunkt i deres 
materialer. Eleverne kan også skrive artikler til skolebladet og lokale medier.  
 
 
• Evaluer  
Evaluer sammen med kollegerne, f.eks. med en SWOT-analyse (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities and Threats). Den indsamlede feed back indeholder også 
en masse information som kan bruges i evalueringen. 
  
Andre lærere har stor gavn af at høre om udfordringer og positive resultater, og få at 
vide hvordan besøget blev integreret i undervisningen. Man kan bruge 
http://www.etwinning.net til at publicere resultaterne og dermed være med til at 
opbygge et netværk af lærere, som er interesseret i interkulturel læring. 
Diskuter resultaterne med skolens ledelse 
 
Skolen kunne beslutte at gøre kulturbesøg - med forberedelse, udførelse og 
efterbearbejdning - til en tilbagevendende begivenhed for alle i 7-8 skoleår. Så ville 
alle elever få mulighed for at opleve et besøg - og for at blive et Global Kid. 
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At gennemføre et kulturbesøg: 
  

FØR: UNDER:  EFTER: 
 
Forberedelse Implementering Efterbearbejdning 
- søg penge - velkomst - brug besøget fagligt 
- involver lokalsamfundet - workshops - refleksioner i klassen  
- find værtsfamilier - forestilling - opretholde kontakten 
- lav PR - diskussioner - udveksle erfaringer 
- dan et ’besøgs-team’ - lære hinanden at kende - evaluering  
- indsamle information - fritidsaktiviteter - dokumentation 
- planlægge aktiviteter - skolefest  
- lærerforberedelse - afsked     
- skabe interesse 
- arbejde indenfor fagene 
- tage kontakt til gæstegruppen     
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APPENDIX 
 
Film 
 
“Vi bryder grænser ned - på 
turne med Teatro Trono” 
 
https://vimeo.com/98722128 

 
Filmen beskriver de forskellige aspekter ved 
et besøg af en ung kulturgruppe. Den er lavet 
af to bolivianske filmfolk, Anahi Machicado og 
Shezenia Hannover, som har fulgt 
teatergruppen Trono fra Bolivia på deres 
turne på Vestsjælland. Filmen kan bruges i 
mange sammenhænge f.eks. til 
introduktionsmøder for forældre, til lærere og 
elever. 

 
Organisering af besøg 
Tyskland KinderKulturKarawane (KiKuKa) 

www.kinderkulturkarawane.de/en/index.htm 
Siden 1999 har 
KiKuKa organiseret 
besøg af unge 
kulturgrupper fra 
Latinamerika, Afrika 
og Asien til 
Tyskland og andre 
europæiske lande. 
  

Østrig VIDC – kulturen in bewegung 
www.vidc.org 

VIDC har inviteret 
unge kulturgrupper 
til Østrig siden 2004 
 

Danmark SPOR Media 
www.spormedia.dk 
 

SPOR Media har 
siden 2004 
organiseret besøg 
af KiKuKa-grupper 
til Danmark. 

 
Udveksling af information 
eTwinning 
www.etwinning.net 

Internet platform for europæiske lærere: 
inspiration, deling af ideer, 
projektsamarbejde. 

 
Finasiering fra EU 
Erasmus + 
www.fivu.dk/erasmusplus 

Et nyt EU-program (2014-2020) som 
støtter tværnationale projekter indenfor 
uddannelse, ungdom og sport. 
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 GLOBAL KIDS: Comenius Regio partnere og kontakter  
Kalundborg Kommune 
 

Søren Vind 
soren.vind@kalundborg.dk 
 

Skolen på Herredsåsen  
 
 

Bente Sigmann Petersen 
bente.petersen@kalundborg.dk  

SPOR Media  Gitte Jakobsen 
gitte@spormedia.dk 
 
Torben Vosbein 
vosbein@spormedia.dk 
 

Ungdomsbyen, København Liselotte Larsen 
LL@ungdomsbyen.dk 
 

NÖ Landesregierung 
 

Dr. Margit Helene Meister 
Margit-Helene.Meister@noel.gv.at 
 

Neue NÖ Mittelschule 
Langenlois 

Dir. Erich Broidl 
hs.langenlois@noeschule.at 
 

Kulturforeningen 
LangenloisKultur 

Erika Köchl 
ekatu@gmx.net 
 

Donau-Universität Krems, 
Intercultural studies 

Dr. Christiane Hartnack 
Christiane.Hartnack@donau-uni.ac.at 
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