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Hvad går øvelsen ud på?

sådan gør I:

I er blevet hyret af ingeniørernes firma til at hjælpe ingeniørerne i kulturmødet.
I skal derfor besøge derdianerne for at forstå derdianernes kultur – og derefter skal I fortælle 

om den til ingeniørerne, inden de skal instruere derdianerne i at bygge broen.
I skal også holde øje med, hvordan ingeniørerne træner derdianerne i at bygge broen.
Derfor følger I ingeniørerne på tæt hold i det sidste besøg og kigger på, om de tager hensyn til 

derdianernes kultur og måder at opføre sig på.
I skal især lægge vægt på, hvordan kommunikationen foregår, og om derdianerne lærer at 

bygge broen selv.

1) Forberedelse af første møde (15 min.)
 Det er særligt jeres opgave at observere ud fra følgende tematikker:

 Fakta
	 •		Hvordan	begår	ingeniørerne	sig	over	for	derdianerne?
	 •		Hvilke	traditioner	har	derdianerne,	og	har	ingeniørerne	forstået	dem?

 Følelser
	 •		Hvilke	følelser	kommer	til	udtryk	under	brobygningen	–	både	hos	ingeniørerne	og	derdianerne	internt	og	i	

mødet	mellem	parterne?
	 •		Hvordan	udvikler	følelserne	sig?

 Fortolkninger
	 •		Hvad	viser	disse	følelser	om	situationen	og	mødet	mellem	ingeniørerne	og	derdianerne?	

 I skal i gruppen finde ud af, hvordan I vil opnå viden om disse spørgsmål, når I besøger derdianerne første 
gang. Hvad vil I holde øje med, hvilke spørgsmål vil I stille?

2) Første besøg – antropologerne besøger derdianerne (5 min.)
 I det første møde skal I finde ud af mest muligt om derdianernes traditioner, følelser, arbejdsmåder, som I ser 

og forstår dem. Jeres viden skal I fortælle videre til ingeniørerne.
	 Husk	at	skrive	noter	eller	optag	på	mobilen.

3) debriefing – antropologerne fortæller ingeniørerne om derdianernes kultur (5 min)
 I mødes nu med ingeniørerne og fortæller dem, hvad de skal vide, når de skal møde og arbejde med derdia-

nerne.

4) andet besøg - ingeniørerne og antropologerne besøger derdianerne (5 min)
 Under andet besøg i landsbyen er det jeres opgave at undersøge, hvordan ingeniørerne underviser derdia-

nerne i at bygge broen. I følger begivenhederne på tæt hold, men fungerer kun som observatører ved andet 
besøg. 

	 Husk	at	tage	noter	eller	optag	på	mobilen.
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5) Opsamling i grupperne (5-8 min)
 Opsamling	i	egne	grupper	om	jeres	iagttagelser.	Hvad	var	godt?	Hvad	var	svært?	Hvad	skete	der	ellers?	

Begrund jeres svar med jeres notater.

6) Opsamling i plenum (20 min)
 Hver	gruppe	(antropologerne,	ingeniørerne	og	til	sidst	derdianerne)	fremlægger	deres	oplevelser	med	

rollespillet.
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