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Baggrund – ramme 

►Tørring Gymnasium har mange 
gymnasiefremmede elever! 

► Sproglig studieretning med mere ”hands-on”–
prægede arbejdsformer 

► Integrere de antropologiske metoder i gymnasiets 
fag. Udmøntede sig i konkrete projekter. 

►Bringe eleverne faglighed (sprog + andre fag) i 
spil i en konkret sammenhæng, lokalt, regionalt og 
internationalt. 

► Styrke det globale udsyn og omverdensforståelsen 

► Samarbejde med AU og Moesgård Museum 



Samarbejde med Moesgård 

►Kursus i feltarbejde I afholdt af Moesgård Museum 
på Tørring Gymnasium 2011 & praktiske øvelser i 
deltagerobservation 

►Kursus i feltarbejde II i 2012 på Moesgård 
Museum og Aarhus Universitet & feltarbejde 

► Forberedelseskursus til ekspedition til udlandet 
(studietur) 2013 

 

 

 



Konkrete projekter 

► Et hjem - metodeudvikling. AU + Moesgård 

► Inddraget i flere fag – fælles efterudd. 

►Udviklingen i dit eget lokalområde. Analyse 
gennem kort, observation, interview mm. 

►Bolivia, UNESCOkasse, Udvikling og levevilkår 

► Studietur, Marokko 

► SRO 

►Danmarkssamlingen 

 



Studietur 

►Studietur til Marrakech med brug af 
feltarbejdsmetoder. 

 Internationalt feltarbejde og efterfølgende 
projektrapporter: 

►Kvindens stilling i Marokko 

►Skolesystemet 

►Unges vilkår 

►Gadehandel 

 



Danmarkssamlingen 

► UNESCO samlingerne – Uganda m.fl. 

► TG, BG og Moesgård  

 Valg af temaer (efterskole, 
plejehjem, jul m.fl.) 

 Kursus i brug af Moesgårds  

 database 

► Feltarbejde: observationer,  

 interviews, genstands- og 
fotoindsamling 

► Genstandsbeskrivelser og 
baggrundstekster på alle elevernes 
sprog (da, en, ty, sp, fr) 

► Udstillinger og katalog 

 



Erfaringer 

► Udviklet samarbejde mellem fagene om konkrete projekter 
– samspil 

► Skærpet eleverne iagttagelsesevne, både konkret ved 
observationer og interview, samt ved tekstlæsning. 

► Både svage og stærke elever kan profitere af de konkrete 
og ofte mere personlige vinkler på det faglige, - 
identifikation. 

► Super i forbindelse med studieture og ekskursioner. 
Eleverne skal arbejde hårdt. 

► Nye veje til at forstå det abstrakte. Ord og begreber bliver 
tydeligere forankret i det konkrete. Bl.a. i feltarbejdet 



Konklusioner 

► Feltarbejde og antropologiske arbejdsformer er 
anvendelige i næsten alle fag. Fagligt samspil 

►Giver redskaber til en elevaktiverende arbejdsform 
(også norm-overskridende) 

► Elevernes faglighed og metode kommer i konkret 
samspil. Du skal vide noget for at se og spørge 

►God kobling mellem fag og virkelighed – enten 

eleverne ud i verden eller Verden ind i klasserummet. 

►Giver nuancer i elevernes verdensbillede og 
skærper deres iagttagelsesevne. 



Hvordan kan vi udbrede 
erfaringerne? 

►Manual til feltarbejde i gymnasiet 

►Antropologistuderende: forfattergruppe 
omkring de antropologiske metoder og 
feltarbejdet 

►Lærere og elever på BG og TG afprøver 
feltøvelser, cases m.m.  

 
► http://www.toerring-gym.dk/galleri/2013-14/UNESCOkasseiGive.html 
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