
Et bedre liv i Andesbjergene
Undervisningsmateriale til samfundsfag 8. – 9. kl.



Et	bedre	liv	i	Andesbjergene	
	

Undervisningsforløb	om	”Moray-modellen”	i	Cusco,	Peru	
	

	
Introduktion	til	forløbet	
Dette	korte	forløb	er	udarbejdet	til	samfundsfag	i	8.	eller	9.	kl.	Det	bygger	på	et	projekt	som	
den	danske	NGO	Axis	gennemførte	mellem	2004	og	2016	i	samarbejde	med	en	lokal	
organisation	i	Cusco	regionen	i	Andesbjergene	i	det	sydlige	Peru.	I	bjergene	udenfor	den	gamle	
inkaby	Cusco,	bor	den	oprindelige	befolkning	marginaliseret	og	i	fattigdom.	Mange	ser	
uddannelse	som	en	mulig	løsning	til	et	bedre	liv,	men	uddannelse	kan	i	sig	selv	være	
diskriminerende,	hvis	den	ikke	foregår	på	et	sprog	som	eleverne	forstår	eller	tager	
hensyn	til	elevernes	kulturelle	baggrund.	Projektet	udviklede	Moray-modellen,	et	alternativt	
uddannelsesforløb,	som	baserer	sig	på	de	oprindelige	folks	kultur,	sprog	og	levevis.	
Forløbet	sigter	mod,	at	eleverne	lærer,	hvordan	den	oprindelige	befolkning	bliver	
diskrimineret	i	Cusco,	og	hvordan	uddannelse	kan	være	en	vej	mod	et	bedre	og	mere	
retfærdigt	liv.	
	
Du	kan	læse	mere	om	projektet	og	om	AXIS'	øvrige	udviklingsarbejde	på	websiden	
www.axisngo.dk	
	
	
	
Oversigt	over	materialer	til	forløbet	

• Fire	korte	tekster	som	introducerer	begrebet	oprindelige	folk	
• PowerPoint	præsentation	bl.a.	med	opsamling	af	vigtige	informationer	fra	de	fire	tekster	om	

oprindelige	folk,	og	stikord	om	oprindelige	befolkningsgrupper	i	Andesbjergene	i	Peru	
• Talepapir	til	PowerPoint	om	oprindelige	befolkningsgrupper	i	Andesbjergene	i	Peru	
• Dokumentarfilmen	Indigenous	Education	in	Cusco,	Peru:	

https://www.youtube.com/watch?v=kaqNS8-PfQ4		
• Spørgsmålsark	til	dokumentarfilmen	
• Interview	med	en	frivillig	
	

Oversigt	over	forløbets	aktiviteter	
1. Eleverne	udveksler	baggrundsinformation	om	oprindelige	folk	på	basis	af	fire	korte	tekster.	
2. Eleverne	præsenteres	for	de	oprindelige	folk,	som	bor	i	Andesbjergene	i	det	peruanske	

højland.	
3. Eleverne	ser	en	film	om	uddannelses	rolle	i	opfyldelsen	af	oprindelige	folks	rettigheder.	
4. Eleverne	læser	en	tekst	Interview	med	en	frivillig	–	der	er	aktiviteter	til	både	før,	under	og	

efter	læsning.	
5. På	baggrund	af	forskellige	inputs	om	oprindelige	folk	i	Peru,	vælger	eleverne	et	fokusområde	

og	filmer	en	præsentation	af	den	viden,	de	indsamler.	
	
	
	
	
	

Et	bedre	liv	i	Andesbjergene	
Fag:	Samfundsfag																								Klassetrin:	8.,	9.,	eller	10.	kl.																														Omfang:	3	lektioner	



Kompetenceområde:		
Sociale	og	kulturelle	forhold	
Eleven	kan	tage	stilling	til	og	handle	i	forhold	til	sociale	og	kulturelle	sammenhænge	og	
problemstillinger	
	
Kompetencemål:	
Kultur:	
Eleverne	skal	opnå	en	forståelse	af,	at	der	er	forskellige	måder	at	beskrive	og	analysere	kultur	på,	
og	at	der	er	forskellige	holdninger	til	den	kulturelle	udvikling.	Eleverne	skal	kunne	beskrive	og	
analysere	kulturelle	grupper	og	fænomener	med	anvendelse	af	faglige	begreber.	
	
Vejledende	færdigheds-	og	vidensmål	
8.	kl.	
Færdighedsmål:	Eleven	kan	diskutere	kulturs	betydning	for	individer	og	grupper	
Vidensmål:	Eleven	har	viden	om	kultur	og	kulturbegreber	
	
9.	kl.	
Færdighedsmål:	Eleven	kan	analysere	konkrete	eksempler	på	globale	kulturelle	fænomener	
Vidensmål:	Eleven	har	viden	om	kulturel	globalisering	
	
Fælles	læringsmål:	

• Eleverne	kan	definere	begrebet	oprindelige	folk.	
• Eleverne	kan	redegøre	for	typer	af	diskrimination	som	oprindelige	folk	er	udsat	for.	
• Eleverne	kan	forklare	baggrunden	for	diskrimination	mod	Perus	quechua-talende	

befolkning.	
• Eleverne	kan	forklare	hvorfor	uddannelse	er	så	vigtig	for	udryddelse	af	racisme	i	

Peru.	
• Eleverne	kan	bruge	konkrete	cases	til	at	illustrere	udfordringer	og	mulige	løsninger	for	

oprindelige	befolkninger	i	Peru	og	evt.	andre	lande.	
	
	
	

Lektion	1	
Forberedelse	
	
Hvad	gør	læreren?	 Hvad	gør	eleverne?	
Aktivitet	1	–	Introduktion	til	begrebet	oprindelige	folk	
Deler	klassen	i	4	eller		8	grupper	á	4	personer.		
	

Sætter	sig	så	de	kan	tale	sammen	i	grupper	på	4	
personer.	

	
Kopierer	og	klipper	fra	tekstdokumentet.	
Giver	hver	gruppe	én	af	de	4	
introduktionstekster,	så	hver	person	i	gruppen	
har	et	eksemplar	af	teksten.		
Læser	teksten	sammen	og	sikrer	sig,	at	eleverne	
kan	forklare	indholdet	for	andre.		
	
	

Læser	‘deres’	tekst.	
Taler	sammen	om	hvad	der	er	vigtigt	at	forstå	i	
teksten	og	sikrer	sig,	at	de	er	i	stand	til	at	
forklare	indholdet	for	andre		.	

Omgrupperer	eleverne	så	de	kommer	i	nye	
grupper	á	4	personer,	denne	gang	så	hvert	

Flytter	til	deres	nye	grupper.	



gruppemedlem	har	læst	forskellige	tekster.	
	
Forklarer	eleverne	i	deres	nye	grupper,	at	de	
skal	fortælle	hinanden	hvad	'deres'	tekst	
handler	om.	
	

Forklarer	til	resten	af	den	nye	gruppe	hvad	
deres	tekst	handler	om.	
Prøver	sammen	at	lave	en	kort	definition	af	det,	
som	de	betragter	som	de	vigtigste	
informationer	om	oprindelige	folk.	
	

Organiserer	grupperne	så	de	kan	udveksle	og	
høre	på	hinandens	definitioner	i	plenum.	
	

Udveksler	deres	definitioner	i	plenum	

Giver	en	opsummering	af	vigtige	informationer	
om	oprindelig	folk,	hvis	det	er	nødvendigt.	
	
	

Lytter	til	og	evt.	stiller	spørgsmål	til	de	
informationer	som	læreren	formidler.	

Aktivitet	2	–	Introduktion	til	oprindelige	befolkningsgrupper	i	Andesbjergene	
Præsenterer	PowerPoint	med	information	om	
oprindelige	befolkningsgrupper	i	
Andesbjergene	i	Peru.	
	

Lytter	og	evt.	laver	opsummeringer	af	vigtige	
informationer	undervejs	og/eller	stiller	
spørgsmål.	

	
	

Lektion	2	
Forberedelse	
	
Hvad	gør	læreren?	 Hvad	gør	eleverne?	
Aktivitet	3	-	Dokumentarfilm	
Viser	filmen	til	eleverne	så	de	får	et	generelt	
indtryk	uden	at	de	endnu	skal	prøve	at	svare	
på		spørgsmål.	
	

Ser	filmen		første	gang	for	at	få	et	generelt	
indtryk	af	emnet.	
	

Uddeler	spørgsmålsarket	uden	at	vise	filmen	
igen.	(Spørgsmålene	er	også	på	slide	nr.	11,	hvis	
det	er	en	god	idé	for	klassen	at	se	på	dem	
sammen).	
	

Læser	spørgsmålene	og	laver	individuelt	noter	
om,	hvad	de	kan	huske	fra	filmen,	uden	at	de	
endnu	får	mulighed	for	at	se	den	igen.	
	

Viser	filmen	for	anden	gang.	
	

Ser	filmen	for	anden	gang	og	indhenter	de	
informationer	de	mangler	for	at	kunne	svare	
fyldestgørende	på	spørgsmålene.	
	

Faciliterer	diskussion	af	spørgsmålene	i	plenum.	
	

Deltager	i	diskussion	af	spørgsmålene	i	plenum.	

Aktivitet	4	–	Interview	med	en	frivillig	
Viser	eleverne	de	to	fotos	fra	Power	Point	
præsentationen	(slide	nummer	14	og	15).	Det	
ene	billede	viser	et	typisk	klasseværelse	i	Cusco	
området,.	Det	andet	viser	en	skolehave	
fra	projektet.	
	

Ser	på	to	fotos	fra	AXIS’	projekt	i	
Andesbjergene	–	et	klasseværelse	og	en	
skolehave.	

Beder	eleverne	om	først	at	beskrive	hvad	de	ser	
på	billederne	og	bagefter	at	tænke	over,	

I	plenum	(eller	evt.	først	i	par)	beskriver	
billederne	og	tænker	over	hvad	en	skolehave	



hvordan	de	tror,	at	en	skolehave	kan	være	med	
til	at	forbedre	kvaliteten	af	den	uddannelse,	
som	de	quechua-talende	børn	modtager.	
	

kan	bidrage	med	til	børns	uddannelse.	

Deler	teksten	Interview	med	en	frivillig	ud	til	
eleverne.	

Læser	teksten	hjemme.	

	 	
	
	

Lektion	3	
Forberedelse	
	
Hvad	gør	læreren?	 Hvad	gør	eleverne?	
Aktivitet	5	–	Interview	med	en	frivillig	(fortsat)	
Taler	med	eleverne	(eller	får	dem	til	at	tale	
indbyrdes)	om	hvorvidt	deres	egne	ideer	om	
skolehaver	og	uddannelse	)	passer	sammen	
med	det,	de	har	læst.	
	

I	plenum	eller	i	grupper	taler	om	hvordan	deres	
indtryk	fra	de	billeder	de	så	i	sidste	lektion	
passer	sammen	med	det,	de	
har	læst.	

Taler	evt.	om	andre	aspekter	af	tekstens	
indhold	som	interesserer	eleverne,	som	
udfordrer	deres	forståelse	eller	som	passer	
sammen	med	andre	emner,	de	har	studeret.	
	

Indgår	i	samtale	med	læreren	om	andre	
aspekter	af	teksten.	

Organiserer	eleverne	i	grupper	for		at	
undersøge	et	valgt	undertema	fra	teksten	
Interview	med	en	frivillig	og/eller	de	fire	
introducerende	tekster,	som	de	gerne	vil	
arbejde	videre	med.		
Præsenterer	eleverne	for	de	websider	og	evt.	
andre	tilgængelige	materialer	som	de	kan	bruge	
i	deres	undersøgelser.	
Støtter	eleverne	i	at	forberede	og	lave	deres	
præsentationer.	
	

Vælger	i	grupper	på	ca.	4	personer	et	
undertema.		
Finder	mere	information,	enten	om	det	aktuelle	
projekt	eller	om	undertemaet	generelt,	
præsenterer	den	på	en	af	følgende	måder:	som	
traditionel	præsentation,	eller	via	debat	eller	
rollespil.	
	

	



Et bedre liv i Andesbjergene
Undervisningsmateriale til samfundsfag 8. – 9. kl.



Læringsmål for forløbet "Et bedre liv i Andesbjergene"

• I kan definere begrebet oprindelige folk.
• I kan redegøre for hvordan oprindelige folk er udsat for 

diskrimination.
• I kan forklare baggrunden for diskrimination mod Perus oprindelige 

befolkning.
• I kan forklare hvorfor uddannelse er så vigtig for udryddelse af 

racisme i Peru.
• I kan bruge konkrete cases til at illustrere udfordringer og mulige 

løsninger for oprindelige befolkninger i Peru og andre lande.



1. Introduktion: Om oprindelige folk

1. Arbejd i grupper af ca. fire personer.
2. Hver gruppe modtager én af teksterne, som I læser og sikrer 

jer, at I kan forklare indholdet for andre.
3. I arbejder i nye grupper af fire personer, hvor I alle har forskellige 

tekster.
4. I de nye grupper forklarer I for hinanden, hvad jeres tekst 

indeholder.
5. Prøv til sidst at lave en kort opsummering med det som I betragter 

som de vigtigste informationer om oprindelige folk.



Opsummering om oprindelige folk

• 370 millioner oprindelige folk – 5% af verdens befolkning
• Oprindelige folk er ofte efterkommere af befolkninger, som har været de 

første beboere i landområder som siden hen er blevet koloniseret af 
europæere

• Stærk tilknytning til naturen og især områder med stor biodiversitet
• Repræsenterer tusindvis af kulturer og sprog
• Udgør ofte minoriteter som er sårbare ift. undertrykkelse i de lande, hvor 

de bor
• Lider typisk under fattigdom og mangelfuld adgang til basale services som 

uddannelse og sundhed
• FN har en Deklaration for Oprindelige Folks Rettigheder



2. Oprindelige folk i det peruanske højland 

Kort præsentation



Sociale- og 
økonomiske forhold

• Oprindelige folk har ikke fået del 
i Perus økonomiske opsving fra 
1990erne og frem.

• Stadigvæk stor ulighed mellem 
by- og landbefolkningen, særlig 
udtalt for den oprindelige 
befolkning på landet.



Levestandarderne

• 26 % lever i ekstrem fattigdom (mindre end 
en dollar om dagen).

• Cusco-regionen: 50 % er fattig (mellem 1 US 
dollar og 2,5 US dollar).

• 35 % af børnene under fem år lider af 
kronisk underernæring.



Skolegangen

• Børn går gennemsnitligt 5 år i skole (overfor 10 år i 
byerne).

• Et liv som funktionelle analfabeter for mange - de 
færreste får en egentlig uddannelse.

• 27 % af kvinderne på landet er analfabeter.



Uddannelsessystemet
• Kvalitet i 

uddannelsessystemet: indhold, 
metoder og sprog i undervisningen.

• De fleste skoler i Peru underviser 
kun på spansk.

• Få børn af oprindelige folk har lært 
spansk før de begynder i skole og 
taler derfor kun quechua.



Skolernes historie

• Implementeringen af tosproget 
interkulturel undervisning er 
begrænset.

• Kun 10 % af skolerne i 
quechuatalende områder har 
undervisning på quechua.



3. Filmen "Indigenous education in Cusco, Peru"
Spørgsmål til filmen ”Indigenous education in Cusco, Peru”
1. Hvorfor tror du, at forskeren Ramón Pajuelo omtaler det som et ”privilegium” at 40-

50% af Perus befolkning kommer fra andre kulturer?
2. Hvordan behandles disse mange kulturer i Peru?
3. Hvad fortælles der om racisme i landet?
4. Hvordan beskriver landsbybeboerne livet med racisme? Giv nogle eksempler på deres

oplevelser og reaktioner.
5. Hvordan arbejder projektet Model Moray for at ændre på denne situation?
6. Hvordan forklarer læreren Washington forskellene på den traditionelle undervisning 

og projektets tilgang?
7. Du har måske lagt mærke til at oprindelige folk bliver oversat til 'indianere' i filmen. 

Hvad kommer du til at tænke på når du hører ordet "indianer"?
8. Vi hører i filmen både at skolesystemet har bidraget til opretholdelse af diskrimination 

i det peruanske samfund, og samtidigt at skolen er meget vigtig for etablering af 
demokrati og lighed. Hvordan kan det være at uddannelse kan have både en negativ 
og en positiv effekt på et samfunds udvikling?



Link til film

https://www.youtube.com/watch?v=kaqNS8-PfQ4

https://www.youtube.com/watch?v=kaqNS8-PfQ4


4. Interview med en frivillig
En dansk studerendes frivillige arbejde i peruanske højland



Før I læser

• Beskriv hvad du ser på de to billeder.
• Tænk over hvordan du tror at en skolehave kan være med til at 

forbedre kvaliteten af den uddannelse, som de quechua-talende børn 
modtager.







Instruktioner

1. Læs teksten
2. Tal om hvorvidt jeres ideer om sammenhænge mellem skolehaver og uddannelse er 

afspejlet i projektet.
3. I grupper på ca. 4 personer vælg et undertema fra interviewet og/eller de fire

introducerende tekster, som I gerne vil arbejde videre med. Jeres opgave er at finde 
mere information, enten om det aktuelle projekt eller om undertemaet generelt, og
præsentere den på én af følgende måder: som traditionel præsentation, eller via 
debat eller rollespil.

4. Når I har valgt en fremgangsmåde, skal I udarbejde et produkt, der kan fremvises for
resten af klassen. Produktet (debatten, præsentationen eller rollespillet) skal afspejle 
et aspekt af diskussionen om indfødte folk. Forslag til aspekter: Indfødtes fordele,
rettigheder, udfordringer eller andet. Jeres lærer kan evt. hjælpe jer med forslag til
websider, hvor I kan finde relevante informationer.

5. Film jeres færdige projekt og præsentér for klassen.



Talepapir til Powerpoint 
 

Slide 6 – Sociale og økonomiske forhold: 

Den oprindelige befolkning i Perus højland har ikke mærket meget til Perus økonomiske opsving 

fra 1990erne og frem.  

På trods af at landets BNI pr. indbygger er steget inden for de sidste år, er det ikke lykkedes at 

formindske den store sociale og økonomiske ulighed mellem by- og landbefolkningen, en ulighed 

som er særlig udtalt for den oprindelige quechuatalende befolkning på landet. Quechua er det 

oprindelige sprog, som er talt af de fleste oprindelige folk i Perus højland. Det andet hovedsprog 

blandt de oprindelige folk i højlandet er aymara, mens der også tales en del forskellige sprog blandt 

de mindre oprindelige befolkningsgrupper i lavlandet og regnskoven. For børn af oprindelige folk 

kan det være svært at starte i skole, hvor undervisningssproget oftest er spansk, et sprog som mange 

endnu ikke har lært på det tidspunkt. 

 

Slide 7 – Levestandarderne  

Ser man kun på den oprindelige befolkning i landet, lever 26% af denne i ekstrem fattigdom (dvs. 

de har mindre end en dollar at leve for om dagen). 

Også i Cusco-regionen, som AXIS’ projekt arbejder i, er 50% af befolkningen fattig (mellem 1 US 

dollar og 2,5 US dollar). 

35% af børnene under fem år lider af kronisk underernæring. Det er bl.a. derfor at projektet bruger 

skolehaver som middel til at opnå bedre undervisning - afgrøderne bliver brugt til børnenes 

skolefrokost. 

 

Slide 8 - skolegangen: 

Selvom uddannelse også blandt de oprindelige folk anses som et middel til social opstigning og 

økonomisk vækst, har uddannelse nærmest haft den modsatte effekt for dem.  

På trods af at næsten 100 % af de quechuatalende børn i højlandet starter i skolen, går de, ifølge de 

officielle tal, gennemsnitligt kun 5 år i skole (grunduddannelsen er på 6 år), overfor 10 år i byerne. 

Derudover bliver skolegangen for 34,6 % af de quechuatalende elever forlænget inden for de første 

6 år.  



Det betyder, at en stor del af børnene må leve et liv som funktionelle analfabeter. En funktionel 

analfabet er en person som måske kan læse nok til at stave sig igennem en tekst, men som ikke er i 

stand til at bruge deres viden fra læsningen til noget praktisk, fx til at følge et sæt instruktioner, eller 

læse og forstå en forklaring om hvad der sker i deres børns undervisning i skolen. De færreste får en 

egentlig uddannelse og dermed mulighed for at skabe bedre livsvilkår for sig selv og deres familier.  

 

Dette gælder i endnu højere grad for piger. 27 % af kvinderne på landet er analfabeter. Pigers 

skolegang er et meget væsentligt element i at sikre lavere børnedødelighed, senere giftermål, 

sundere børn, kvalificeret arbejde, øget familieindkomst og deltagelse i demokratiske 

sammenhænge.  

 

Slide 9 – uddannelsessystemet: 

For den oprindelige befolkning har uddannelsessystemets kvalitet ikke kun været et spørgsmål om 

økonomiske investeringer fra statens side men også i høj grad et spørgsmål om indhold, metoder og 

sprog i undervisningen.  

Uddannelsessystemet i Peru har fejlet igennem årtier ved dels at ville undervise den oprindelige 

befolkning kun på spansk i stedet for de oprindelige sprog, dels at undervise ud fra vestlige og 

urbane læseplaner, der kun havde lidt at gøre med børnenes kontekst, og dels ikke at undervise i 

spansk som et andetsprog.  

Disse forfejlede uddannelsesmodeller byggede bl.a. på idéen om, at den oprindelige befolkning 

skulle ”opdrages” og ”civiliseres” sprogligt og kulturelt og flytte fra land til by for at kunne fungere 

som ligestillede medborgere (civiliseringstilgangen). Viden om fx landbrug i højlandet, den lokale 

flora og fauna, traditionel medicin eller idéer, der byggede på de oprindelige folks 

verdensforståelser, var derfor bandlyst i klasseværelset.    

	

Slide 10 – Skolernes historie 

I 1980´erne blev uddannelseslovgivningen i Peru ændret sådan , at børn havde ret til tosproget 

interkulturel undervisning, men implementeringen af denne nye tilgang er stadigvæk begrænset. 

Virkeligheden på skolerne er stadig i dag præget af den opfattelse, at alle har spansk som 

modersmål og tager derfor ikke hensyn til oprindelige folks sprog og  

kulturer. Således er der kun 10 % af skolerne i quechua-områderne, hvor undervisningen foregår på 

quechua.	



Spørgsmålsark	til	dokumentarfilmen	”Indigenous	Education	in	Cusco,	Peru”	
	
1. Hvorfor	tror	du,	at	forskeren	Ramón	Pajuelo	omtaler	det	som	et	

”privilegium”,	at	40-50%	af	Perus	befolkning	kommer	fra	andre	kulturer? 
2. Hvordan	behandles	disse	mange	kulturer	i	Peru?	 
3. Hvad	fortælles	der	om	racisme	i	landet?	 
4. Hvordan	beskriver	landsbybeboerne	livet	med	racisme?	Giv	nogle	

eksempler	på	deres	oplevelser	og	reaktioner.	 
5. Hvordan	arbejder	projektet	Model	Moray	for	at	ændre	på	denne	situation?	 
6. Hvordan	forklarer	læreren	Washington	forskellene	på	den	

traditionelle	undervisning	og	projektets	tilgang?	 
7. Du	har	måske	lagt	mærke	til,at	de	oprindelige	folk	bliver	oversat	til	

”indianere”	i	filmen.	Hvad	kommer du til at tænke på, når du hører ordet 
”indianer”? 

8. Vi	hører	i	filmen,	både	at	skolesystemet	har	bidraget	til	opretholdelse	
af	diskrimination	i	det	peruanske	samfund,	og	samtidigt	at	skolen	er	meget	
vigtig	for	etablering	af	demokrati	og	lighed.	Hvordan	kan	det	være	at	
uddannelse	kan	have	både	en	negativ	og	en	positiv	effekt	på	et	samfunds	
udvikling?	 

	



	
4.	Interview	med	en	frivillig	
	
	
	
Interview	med	en	frivillig:	En	dansk	studerendes	frivillige	arbejde	i	det	peruanske	
højland	
Mads	Espersen	er	25	år	gammel	og	studerende	og	har	lige	været	i	Peru	for	at	samle	
information	til	sit	speciale	om	rettighederne	for	oprindelige	folks	børn	i	Andesbjergene.	
Som	en	del	af	studieturen	var	han	på	besøg	hos	et	projekt	i	Cusco-regionen	i	det	sydlige	
peruanske	højland.	Projektets	mål		er	at	opfylde	børns	rettighed1	til	at	komme	i	skole	og	
til	en	skolegang,	hvor	eleverne	bliver	undervist	på	et	sprog,	de	forstår	og	på	en	måde	
som	tager	udgangspunkt	i	deres	kultur	og	daglige	levevis.		Projektet	bygger	på	brugen	af	
skolehaver,	både	som	middel	til	undervisning,	og	som	supplement	til	deres	daglige	kost	
i	skolekøkkenet.	Projektet	kører	som	et	samarbejde	mellem	den	danske	uddannelses-	
NGO	AXIS,	og	deres	peruanske	partner,	lærerorganisationen	Pachatusan.	
	
Hvad	gjorde	dig	interesseret	i	at	studere	rettigheder	for	oprindelige	folks	børn?	
Jeg	blev	overrasket,	da	jeg	lærte,	at	der	var	400	millioner	oprindelige	folk	fordelt	over	
næsten	100	lande.	Jeg	havde	ikke	været	klar	over,	at	der	faktisk	var	så	mange,	og	at	de	
boede	så	mange	forskellige	steder.	Det	er	hele	5%	af	verdens	befolkning	og	de	bebor	
faktisk	hele	20%	af	verdens	landområder.	Jeg	vidste	heller	ikke,	at	de	spiller	så	vigtig	en	
rolle	i	bevarelsen	af	klodens	sproglige	og	biologiske	diversitet	pga.	forholdene	i	de	
regioner,	hvor	de	typisk	bor,	for	eksempel	i	regnskoven	eller	på	den	arktiske	tundra.	
	
Da	jeg	senere	fandt	ud	af,	at	de	oprindelige	folk	også	har	lidt	ved	at	blive	diskrimineret	
af	kolonimagter	og	andre	stærkere	befolkningsgrupper	i	århundreder,	og	at	de	
stadigvæk	i	dag	har	dårligere	adgang	end	andre	borgere	til	samfundets	goder,	såsom	
sundhedsydelser,	uddannelse	og	arbejde,	så	blev	både	min	harme	og	min	nysgerrighed	
vakt.		
	
Jeg	ville	vide	hvordan	det	kunne	være,	at	befolkningsgrupper	med	så	vigtig	en	viden	for	
verdenssamfundet,	kunne	ende	i	en	situation	hvor	de	stadig	diskrimineres	og	ringeagtes	
af	både	regeringer	og	andre	borgere.	De	har	jo	rettigheder,	som	er	lige	så	universelle	
som	de	rettigheder,	vi	alle	har.	Hvordan	kunne	det	så	være,	at	disse	rettigheder	
konsekvent	ikke	bliver	efterlevet?	Og	da	børn	er	fremtiden	for	os	alle,	besluttede	jeg	mig	
for	specielt	at	fokusere	på	dem.	
	
Hvorfor	valgte	du	at	besøge	AXIS’	projekt	i	Cusco?	
Jeg	valgte	det	i	første	omgang,	fordi	det	er	et	uddannelsesprojekt.	Uddannelse	er	en	
fundamental	rettighed,	og	det	er	den	fordi	uddannelse	er	med	til	at	give	os	alle	mulighed	
for	at	få	opfyldt	andre	af	de	rettigheder,	vi	har.	Det	kan	for	eksempel	sætte	os	i	stand	til	
at	kræve	vores	ret	til	at	deltage	i	et	demokratisk	politisk	system,	til	at	udtrykke	vores	
meninger	frit,	og	til	at	udøve	vores	egen	kultur.	
	

																																																													
1	FN	Deklaration	for	Oprindelige	Folks	Rettigheder,	2007,	artikel	14	



Desuden	arbejder	AXIS’	projekt	med	en	uddannelsesmodel	–	Moray	Modellen	–	som	
specifikt	er	udviklet	som	et	tosproget,	interkulturelt	tilbud	til	oprindelige	folks	børn.	Det	
betyder,	at	det	tager	udgangspunkt	i	børnenes	sprog,	kultur	og	identitet	i	stedet	for	at	
diskriminere	dem	ved	at	insistere	på,	at	de	bliver	integreret	i	flertallets	kultur	og	sprog.	
AXIS	og	Pachatusan	har	samarbejdet	om	projektet	siden	2004,	hvor	25	skoler	har	
demonstreret	gennem	deres	elevers	eksamensresultater,	at	børn	af	oprindelige	
folk,	lige	som	alle	andre	børn,	lærer	meget	mere	gennem	respektfuld,	interkulturel	
undervisning	end	gennem	tvang	og	diskrimination.	
	
Hvordan	arbejder	projektet	mod	opfyldelsen	af	de	rettigheder	børn	fra	oprindelige	folk	
har?	
Det	gør	det	på	flere	forskellige	måder.	For	det	første	bliver	projektskolernes	lærere	
trænet	i	det	som	hedder	deltagerorienterede	undervisningsmetoder.	Det	er	måder	at	
undervise	på,	som	sikrer	at	børnene	er	aktive,	mens	de	lærer.	Det	støtter	alle	børn,	ikke	
kun	børn	fra	oprindelige	folk,	i	at	kunne	reflektere	kritisk	over	deres	livssituation	og	
muligheder,	og	i	at	kunne	agere	respektfuldt	og	demokratisk	over	for	hinanden.	
	
For	det	andet,	tager	projektskolernes	undervisning	meget	mere	udgangspunkt	i	
elevernes	daglige	liv	i	lokalsamfundet	end	skolen	ellers	ofte	gør.	Den	konventionelle	
skole	har	en	tendens	til	at	virke	meget	anderledes	kulturelt	end	resten	af	livet	i	
landsbyen.	Den	følger	mere	den	typiske	kultur	i	byerne.		Derfor	ender	den	med	at	
risikere	at	være	irrelevant	for		børnenes	og	landsbyens	daglige	liv,	noget	som	
selvfølgelig	ikke	gavner	hverken	befolkningens	respekt	for	institutionen	eller	deres	
støtte	til	lærernes	arbejde.	Med	Moray	Modellen	følger	skolen	årets	gang	i	landsbyen	på	
meget	tættere	hold,	og	skolens	fag	tager	ofte	udgangspunkt	for	eksempel	i	
kulturbegivenheder,	landbrugskalenderen,	markedsdage	osv.	Det	giver	også	en	
anledning	til	en	naturlig	brug	af	quechua,	som	er	befolkningens	daglige	sprog,	i	
undervisningen.	
	
Som	noget	helt	unikt,	bruger	Moray	Modellen	skolehaver	som	en	integreret	del	af	
undervisningen.	Hver	skole	i	projektet	får	oprettet	en	skolehave,	hvor	eleverne	med	
støtte	fra	lærere	og	forældre	dyrker	grønsager	og	opdrætter	små	dyr	som	marsvin	og	
nogle	gange	fisk.	Arbejdet	i	skolehaven	indgår	direkte	i	skolens	fag	ved	for	eksempel,	at	
eleverne	bruger	matematiske	beregninger	for	at	forudse	antal	planter	til	høsten,	eller	
skriver	tekster	om	bestemte	landbrugsmetoder.	På	denne	måde	får	disse	børn	de	
samme	faglige	færdigheder	og	viden	som	børn	i	byerne.	Deres	læring	tager	bare	
udgangspunkt	i	deres	egne	livsomstændigheder.	
	
Kan	du	forklare	hvordan	skolehaverne	giver	børnene	en	bedre	uddannelse?	De	bor	jo	på	
landet	og	ved	vel	i	forvejen,	hvordan	man	dyrker	jorden	og	passer	smådyr?	
Det	er	interessant,	at	du	spørger	om	lige	netop	det,	fordi	det	er	faktisk	præcist	det	
samme	som	børnenes	forældre	ofte	siger,	når	de	hører	om,	hvordan	undervisningen	i	
projektet	foregår.	De	ved	at	børnene	i	forvejen	bruger	rigtig	meget	tid	derhjemme	på	at	
hjælpe	til	på	familiens	jord,	bl.a.	ved	at	dyrke	grøntsager	og	passe	marsvin	eller	andre	
dyr.	Og	de	ved,	at	børnene	taler	for	de	flestes	vedkommende	allerede	quechua	med	
familien	og	andre	medlemmer	af	lokalsamfundet.	De	vil	derfor	hellere	have	at	deres	
børns	skolegang	bliver	brugt	på	det,	som	de	ser	som	fremtidens	muligheder,	nemlig	
spansk	og	de	traditionelle	skolefag	som	de	aldrig	selv	har	fået	undervisning	i.	De	
tænker,	at	disse	fag	vil	give	deres	børn	adgang	til	at	studere	på	universitetet	og	få	et	



godt	job	i	byen	og	dermed	en	god	chance	for	at	flygte	fra	landsbyens	fattigdom	og	kamp	
for	at	overleve.	
	
Kan	der	egentlig	ikke	være	noget	om	det?	
Jo,	det	er	selvfølgelig	naturligt	at	forældre	gerne	vil	have,	at	deres	børn	får	bedre	
muligheder,	end	de	selv	har	fået.	Men	sagen	er,	at	når	børnene	taler	quechua	i	hvert	fald	
noget	af	tiden	i	skolen	og	bruger	skolehaven,	når	de	har	matematik	eller	
sprogundervisning,	så	er	det	ikke	kun	for	sprogets	eller	skolehavens	egen	skyld.	Man	
ved	at	børnene	lærer	optimalt,	når	undervisningen	foregår	på	et	sprog,	som	de	forstår.	
Hvordan	kan	de	overhovedet	læse	en	tekst	eller	forstå	et	matematisk	problem,	hvis	de	
ikke	kan	forstå	sproget	som	det	foregår	på?	De	skal	selvfølgelig	også	lære	spansk,	men	
man	ved,	at	børn	lærer	et	nyt	sprog	bedst,	når	de	også	taler	og	skriver	godt	på	deres	
modersmål.	Og	man	ved,	at	det	er	vigtigt	for	børnenes	læring,	at	undervisningen	
anerkender	og	tager	udgangspunkt	i	deres	egen	kultur,	identitet	og	daglige	liv.	Deres	ny	
viden	skal	bygge	på	deres	allerede	eksisterende	forståelse	af	verden	og	de	ideer	og	
erfaringer,	som	de	tager	med	fra	deres	dagligdag.	Med	andre	ord	er	børnenes	
muligheder	for	at	lære	spansk	og	studere	og	arbejde	i	byen	meget	større,	hvis	de	får	en	
skolegang,	som	tager	hensyn	til	deres	sprog	og	kultur.	Det	er	faktisk	en	rettighed	som	
alle	oprindelige	folk	har.	Mange	steder	i	verden	bliver	det	bare	ikke	efterlevet.		
	
Kan	du	på	nogen	måde	bevise	at	projektets	uddannelsesmodel	er	en	bedre	måde	at	
undervise	de	oprindelige	folks	børn	på?	
Det	er	altid	svært	præcist	at	måle	læring	og	opfyldelse	af	rettigheder,	men	projektet	har	
sammenlignet	resultaterne	fra	de	årlige	ministerielle	faglige	prøver	i	10	ud	af	de	25	
projektskoler	med	resultater	fra	tidligere	år.	De	seneste	resultater	viser	en	markant	
forbedring.	Gennemsnittet	for	de	10	skoler	viser,	at	andelen	af	eleverne	med	et	
tilfredsstillende	niveau	i	læsning	var	steget	fra	7,3%	i	2013	til	32,5%	i	2015,	ligesom	
andelen	af	elever	med	et	utilfredsstillende	niveau	er	faldet	fra	35,5%	til	2,5%.	
	
Der	kan	ikke	være	nogen	tvivl	om,	at	man	skal	arbejde	på	denne	måde	for	at	forbedre	
skolegangen	og	læringsresultater	for	oprindelige	folks	børn.	Det	er	med	til	at	lægge	
grundlaget	for	et	meget	bedre	liv	i	fremtiden	både	for	dem,	deres	lokalsamfund	og	deres	
land.	
	



4 tekster	
 

Definition  

Begrebet ’oprindelige folk’ dækker over mange mennesker over hele verden med vidt 
forskellige kulturer og sprog. Det estimeres, at der er 370 millioner oprindelige folk på 
verdensplan, hvilket svarer til 5 procent af verdens befolkning1. Det kan være indianske 
grupper i Nord-, Syd- og Mellemamerika, inuitter i Arktis, samer i Norden og Rusland, 
aboriginer i Australien og maorier i New Zealand. Oprindelige folk lever meget forskelligt 
over hele verden.; Nogle oprindelige folk som bor på landet eller i junglen er jæger-samlere 
(på landet eller i junglen), mens andre bor i byer og lever et storbyliv. Fælles for oprindelige 
folk er en stærk forbindelse til deres kultur, hvor det mest fremtrædende kendetegn er et 
særligt forhold til jorden.  

Betegnelsen ‘oprindelige folk’ henviser til, at befolkningsgruppen er efterkommere af de 
indbyggere, der beboede området inden det blev kolonialiseret. Den nye befolkningsgruppe 
blev gennem erobring, tvang og besættelse den dominerende gruppe i området, samtidig med 
at folk der oprindeligt beboede området, blev en mindre, marginaliseret gruppe2. 

FN definerer oprindelige folk ved, at de som befolkningsgruppe har været udsat for historisk 
diskrimination og undertrykkelse, at de har et særligt forhold til den jord, hvor deres forfædre 
har boet og at de har en særlig kultur med dertilhørende sprog3. 

 

Rettigheder  

I årene efter 2.Verdenskrig blev der på globalt plan gjort store indsatser for at opnå fred i og 
mellem lande. De Forenede Nationer (FN) blev oprettet med 51 medlemslande, og få år efter 
blev FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne vedtaget for at beskytte det enkelte 
individ4. Centralt for menneskerettighederne er folks ret til selvbestemmelse, og rettighederne 
etablerer etniske grupper som naturlige politiske enheder. Derfor bliver der som følge heraf 
stiftet nye lande, hvor folk, sprog og etnicitet stemte overens. Da alle folkeslag ikke fik 
etableret en nationalstat, udgjorde de minoriteter i en stat med en anden national 
majoritetsbefolkning5 . Minoritetsbefolkningerne var sårbare over for overgreb, og det 
retslige begreb ’oprindelige folk’ opstår derfor som beskyttelse af minoritetsbefolkninger og 
som mulighed for selvbestemmelse6. FN har siden vedtaget Deklarationen for Oprindelige 
Folks Rettigheder. 

Deklarationen giver oprindelige folk retten til bl.a.7: 

																																																													
1	https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/SOWIP/press%20package/sowip-press-package-en.pdf	
2	https://www.unric.org/html/danish/oprindelige_folk/mainpage.htm 
3	FN	(2007).	Deklaration	for	Oprindelige	Folks	Rettigheder.		
4	http://un.dk/da/om-fn/fns-historie	
5	https://menneskeret.dk/om-os/menneskerettigheder/menneskerettigheder-fn/fns-
menneskerettighedssystem	
6	https://www.unric.org/html/danish/oprindelige_folk/mainpage.htm	
7	FN	(2007).	Deklaration	for	Oprindelige	Folks	Rettigheder.	



- At være frie og lige med alle andre  
- At have ret til selvbestemmelse 
- Ikke at være underlagt assimilation  
- At have ret til eget landområde  
-  Ikke at blive tvangsfjernet fra et landområde  
- At vedligeholde, udleve og videregive kulturelle traditioner, sprog, filosofier og 

verdenssyn  
- At modtage uddannelse på eget sprog, som er tilpasset den  kulturelle virkelighed. 

 

Udfordringer  

Oprindelige folk verden over kæmper stadig for anerkendelse i den pågældende nationalstat 
de bor i. Udfordringerne er alt lige fra fattigdom, sundhedsproblemer, kriminalitet, 
overtrædelse af menneskerettigheder til diskrimination og undertrykkelse8. 

Oprindelige folk udgør den fattigste og mest udsatte gruppe på verdensplan. Her skelner man    
mellem folk, som lever i fattigdom og i ekstrem fattigdom. Oprindelige folk udgør 1/3-del af 
verdens 900 millioner, der lever i ekstrem fattigdom9, som betyder at de lever for under 1,25 
USD pr dag10. I Latinamerika tjener en person med oprindelig baggrund i gennemsnit 
halvdelen af hvad en person uden oprindelig baggrund11. 

Uddannelsessystemet i mange lande med oprindelige folk respekterer ikke disse folks 
kulturer. Der er meget få lærere som taler deres sprog, og skolerne mangler relevante 
materialer, som tager hensyn til oprindelige folks kultur og behov. Det betyder, at der ikke er 
undervisningsmateriale på deres sprog, og at undervisningsmaterialet ikke er tilpasset deres 
kulturelle virkelighed, hvilket distancerer /fjerner ? børnene fra deres kultur og kulturelle 
identitet og ikke giver dem de færdigheder, de har brug for12. Mange oprindelige børn er 
fejlernæret og har livstilsygdomme. Det bevirker, at de er trætte, dårlige og tit møder op i 
skolen sultne og har svært ved indlæring, hvilket gør at de klarer sig dårligere end de andre 
børn i klassen13.  

	
Betydning  

Hvorfor er det relevant at kæmpe for, at oprindelige folks sprog og kultur overlever? Det er 
der mange grunde til.  
For det første er det bevist, at oprindelige folks helbred og sundhed afhænger af deres 
muligheder for at dyrke deres kultur. Anvendelsen af naturlige råvarer tilberedt efter 
oprindelige folks madlavningstraditioner har stor effekt på oprindelige folks sundhed, og det 
er derfor vigtigt, at de har adgang til jord.   
(Har lavet nyt afsnit som understreger- for det første, for det andet og for det tredje.) 

																																																													
8	State	of	the	world’s	indigenous	peoples,	s.	1	
9	State	of	the	world’s	indigenous	peoples,	s.	1	
10	State	of	the	world’s	indigenous	peoples,	s	1	
11	State	of	the	World’s	Indigenous	People,	s	14	
12	State	of	the	World’s	Indingeous	peoples,	s.	7	
13	State	of	the	World’s	Indigenous	Peoples,	s	7f	



For det andet udgør oprindelige folk størstedelen af verdens diversitet. På verdensplan er der 
cirka 370 millioner oprindelige folk som beboer 20% af verdens jordområder. De 
repræsenterer 5.000 forskellige oprindelige kulturer og udgør dermed størstedelen af verdens 
kulturelle diversitet, selvom de numerisk er en minoritet. De fleste af verdens sprog tales af 
oprindelige folk, og hvis deres kulturer uddør, vil det svare til at ca. 90% af alle verdens 
sprog vil forsvinde i løbet af de næste 100 år14. 
For det tredje har mange oprindelige folk stærk tilknytning til områder med stor biodiversitet 
såsom Amazonas regnskov og Andesbjergene. Hvis disse landområder bliver taget fra 
oprindelige folk for at udvinde råstoffer mv, vil det have store konsekvenser for hele verdens 
klima. Oprindelige folk har en stærk tilknytning til naturen og forstår at bruge den skånsomt, 
så jorden ikke bliver ufrugtbar men derimod forbedres for både flora og fauna . Bevarelsen af 
oprindelige folks kultur og sprog vil derfor også betyde bevarelsen af stor kulturel diversitet 
og biodiversitet15. 

																																																													
14	State	of	the	Worlds	Indigenous	Peoples,	s.	4	
15	State	of	the	Worlds	Indigenous	Peoples,	s.	5	


