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Hvad går øvelsen ud på?

om derdia

udlændinge

social adfærd

Ja/neJ

Hilsener

Læs fortællingen om Derdia og om jeres adfærd og regler. 
I landsbyen skal I derfor lave nogle ting, der fortæller om jer og jeres adfærd. F.eks. hilse på 

hinanden, arbejde i marken, lege, handle, tale om det med at få lavet en bro eller at det er svært 
at komme frem med jeres varer.

I bor i et land, der hedder Derdia. Den landsby, I bor i, er adskilt fra den næste by af en dyb dal. 
I den næste by er der et marked. For at komme til markedet, skal I gå i to dage. Hvis der var en 
bro over dalen, kunne I komme til markedet på 5 timer.

Regeringen i Derdia har lavet en aftale med et firma i udlandet om at komme til jeres landsby 
og lære jer, hvordan man bygger en bro. I vil således blive de første ingeniører i Derdia.

Efter at have bygget den første bro med eksperterne fra udlandet, vil I være i stand til at bygge 
broer over hele Derdia. Det vil betyde, I kan skabe et bedre liv for mange folk.

Broen bliver bygget af pap/papir ved at bruge kuglepenne, sakse, lim og tape. I kender 
værktøjerne og materialerne, men ikke byggeteknikkerne.

I kan godt lide selskab, og I kan derfor også godt lide udlændinge. Men I er meget stolte af jer 
selv og jeres egen kultur.

I ved, at I aldrig vil være i stand til at bygge broen ved egen kraft, men I betragter ikke 
udlændinges kulturer og uddannelser som overlegne. At bygge broer er bare en ting, I ikke 
kender til endnu. 

I forventer, at udlændingene tilpasser sig jeres kultur. Men fordi jeres egen adfærd er så 
naturlig for jer, kan I ikke forklare den til eksperterne (denne pointe er MEGET vigtig).

I må ikke fortælle antropologerne og ingeniørerne om jeres kultur. I må dog gerne svare på 
spørgsmål.

I rører hinanden meget. Jeres kommunikation virker ikke, hvis I ikke rører hinanden. Hvis I ikke 
er i fysisk kontakt, mens I taler, opfattes I som meget uhøflige. Enhver, der knytter kontakt til en 
anden person, bliver en del af hele gruppen og bliver automatisk inkluderet i samtalerne.

I bruger ikke ordet ’nej’. Mener I ’nej’, tier I stille og vender ryggen til. I kan godt sige ’ja’. 

Jeres traditionelle hilsen er et kys på skulderen. Den, der starter hilsenen, kysser den anden 
person på den højre skulder, som kysser igen på den første persons højre skulder. Enhver anden 
form for kys er meget fornærmende!

At give hånd er én af de mest fornærmende hilsener i Derdia. Når en derdianer er fornærmet 
over ikke at være blevet hilst på eller rørt, begynder han/hun at ignorere den anden person.
Det er meget vigtigt at hilse på hinanden, når I mødes – også når I blot passerer en anden.
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arbeJdsadfærd

besøg udefra

Derdianerne går op i køn. I markerer jeres køn ved at tage et papirklistermærke og skrive et 
mandetegn eller kvindetegn på. Sæt klistermærket foran på jeres tøj som et navneskilt.

De værktøjer, som I bruger til at bygge broen, er knyttet til køn: 

	 •		sakse og pap/papir er hankøn. Mænd rører aldrig en kuglepen eller tape
	 •		Tape og kuglepenne er hunkøn. Kvinder rører aldrig sakse og pap
	 •		lim er neutral. 

Nu får I snart besøg udefra. Først kommer antropologerne. Derefter kommer ingeniørerne og 
hjælper jer med at lære at bygge broen.

Under besøgene skal I fortsætte hverdagen, som I plejer. 
Det vil sige, at I hilser, snakker med hinanden, spiser, nogle arbejder i marken, andre leger. 

Find på aktiviteter og fordel dem imellem jer. 

Sæt to stole op med 80 cm. afstand. De symboliserer de to bjerge, der skal bygges bro imellem.
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