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Lærervejledning 

Denne UNESCO Samling fra Kina har ét samlende tema: Dannelse og uddannelse.  

Samlingen består af to kasser med genstande indsamlet på to kinesiske skoler i 

henholdsvis Beijing og Yangzhou, og i Kongfuzitemplet i Beijing. Samlet set stiler 

samlingen mod at bibringe brugerne et indtryk af hvad, dannelse betyder i kinesisk 

åndsliv, og en sansenær oplevelse af uddannelsesmiljøet i samtidens Kina.  

Baggrundsteksterne, som følger i dette afsnit er opdelt i to underafsnit. Første 

underafsnit handler om kulturen i samtidens kinesiske skolesystem, og om dets 
praksis, styrker og udfordringer. Det andet underafsnit handler om den 

kongfuzianske filosofis indflydelse på dannelse og uddannelse i Kina historisk og i 

samtiden. Herefter følger et afsnit med forslag til undervisningstemaer, en 

litteraturliste til videre læsning. I afsnit 6 findes en række aktivitetsforslag med 

tilknytning til de temaer, der ridses op i det foregående afsnit.  

I lånermappens afsnit 7 findes en USB-nøgle med elektroniske dias, en film om 

øjenmassage til skolebrug og et afsnit af DR’s dokumentarserie ”7.z mod Kina”. I 

afsnit 8 findes supplerende tekster, så som interviews, artikler og skoleskemaer. 

I genstandsbeskrivelsen er alle samlingens genstande beskrevet med deres ophav, 

brug og betydning. Hver genstand har et tilhørende nummer, som jeg henviser til i 
aktivitetsforslagene, så de relevante genstande er nemme at finde. 

Samlingens hjemmeside www.kina.unescosamlingerne.dk indeholder de samme 

tekster som den fysiske samling, så flere brugere kan tilgå materialet samtidigt.  

Samlingen er indsamlet af ph.d. i antropologi, Anders Sybrandt Hansen i maj-juni 

2015 og etableret på Moesgård Museum i november-december af Kim Mai Phuong, 

Malene Borre Gude, Marianne Vinther-Jensen og Thea Skaanes. Wang Jingjing var 

projektassistent og hjalp blandt andet med nogle oversættelser. Hvor intet andet er 

angivet er alle tekster skrevet af Anders Sybrandt Hansen. Samlingen er blevet til 

med økonomisk støtte fra S.C. Van fonden og med assistance fra Det Danske 

Kulturinstitut i Beijing, Anminskolen i Beijing og Xindongfangskolen i Yangzhou. 
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Introduktion til samlingens tema og tilblivelse 

Kina: Dannelse og uddannelse 

I kinesisk åndsliv er dannelse et centralt ledemotiv, som går tilbage til den 

kongfuzianske filosofi (551-479 f.v.t.). I kejsertiden blev embedsfolk valgt ud fra 

deres kundskaber i den klassiske litteratur, og selve det kinesiske ord for kultur, 文

化 wenhua, illustrerer fint den værdi, uddannelse traditionelt tillægges i Kina: 

Wenhua betyder ordret ”skriftliggjort”.  

De seneste 30 år er Kinas økonomi mangedoblet. I takt hermed er optaget af 

studerende på gymnasieniveau og på længerevarende uddannelser også 

mangedoblet. Den nye kinesiske middelklasse har nemlig levet med befolknings-

begrænsningspolitikken (populært kaldet etbarnspolitikken) fra 1979 og frem til 

2015, med resultatet at millioner af kinesiske familier i dag har både flere 
økonomiske ressourcer og færre børn at investere dem i. 

Sammenfaldet mellem den stærke dannelsestradition og en samtid præget af et 

enormt skel mellem rig og fattig har ført til en national uddannelsesfeber, hvor 

kinesiske børns uddannelse både ses som en nødvendig investering og som en 

kilde til stolthed af deres forældre.  

Med temaet ”Dannelse og uddannelse” forsøger denne UNESCO-Samling at fange 

dagens uddannelsesfeber og indsætte den i konteksten af kongfuziansk filosofi. 

Jeg forventer, at det kinesiske skoleunivers, samlingen præsenterer, både vil være 

genkendeligt og fremmedartet for brugerne, og det er min forhåbning, at 

samlingen hermed kan fremme både forståelsen for det fremmede og 

sammenligninger mellem forskellige uddannelseskulturer. 

Samlingens tilblivelse 

Samlingens genstande er indsamlet i april-maj 2015 i Kongfuzitemplet i 

hovedstaden Beijing og på to skoler i henholdsvis Beijing og i Yangzhou i Østkina. 

Jeg besøgte først Anminskolen i Dongba, en østlig forstad til Beijing, med hjælp fra 

Det Danske Kulturinstitut. Skolen har omtrent 600 elever og dækker underskolen, 

som svarer til klassetrinnene 1-6. Dét, som gør skolen speciel er, at den optager 

børn af migrantarbejdere, som ikke er lovmæssigt berettigede til at gå på en 

almindelig, offentlig skole i Beijing. Det drejer sig her om interne migrantarbejdere, 
kinesere, som søger fra landdistrikterne mod byerne og bedre levevilkår. Læs mere 

herom i afsnittet uddannelseskultur. 
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Skolen drives med statsstøtte, hvilket udgør et nybrud i politikken over for de børn, 

der ofte følger med deres forældre, når de flytter fra land til by for at finde arbejde. 

På skolen fulgte jeg 5.c. og deres klasselærer Zhu Shecang.  

I det centrale Beijing ligger et kongfuzitempel (孔庙 Kongmiao) og, i forlængelse 

heraf, Det Kejserlige Akademi (国子监 Guozijian). Akademiet blev bygget i 1306 og 

fungerede under Yuan, Ming og Qing dynastierne frem til 1905 som en skole for 

kommende embedsfolk i staten. Læs mere herom i afsnittet om kongfuzianismen. 

Samlingens kongfuzianske genstande (145 og 148-150) stammer herfra. 

Yangzhou er en større by (med omtrent 2 millioner indbyggere) i provinsen Jiangsu 

i Østkina. Her besøgte jeg privatskolen Xindongfang Fremmedsprogsskole. Skolen 

har omtrent 4.000 elever og dækker underskole, mellemskole og gymnasium, i alt 

12 klassetrin. Foruden den almindelige gymnasielinje, findes der også en 

international linje på skolen, som specifikt rettes mod at forberede eleverne på at 

søge ind på et universitet i udlandet, primært i USA. Xindongfang er en kostskole, 

hvor børnene bor på sovesale sammen (læs mere herom i afsnittet 
uddannelseskultur). Her fulgte jeg 7.h. og indsamlede genstande fra deres 

hverdagsliv på skolen.  

 

FAKTA	OM	FOLKEREPUBLIKKEN	KINA	

Areal:	9.562.911	Km2	

Indbyggertal:	1.357.380.000	

Hovedstad:	Beijing		

Styreform:	Socialistisk	etpartistat	

BNP	per	person:	$6.710	

Etniske	grupper:	91%	Han-kinesere;	55	
officielle	minoriteter	

Kilde:	Udenrigs-
ministeriet	Kina	i	tal:	
http://kina.um.dk/da/
om-kina/landefakta-
kina/i-tal/	
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Uddannelseskultur og uddannelsesfeber i Kina 

Det kinesiske skolesystem 

Det kinesiske skolesystem ligner i sin formelle opbygning i dag i høj grad det 

danske. Der er ni års obligatorisk skolegang, en overbygning med gymnasieskole 

og erhvervsuddannelser, og endeligt universit-etsuddannelser, som inddeles i 

bachelor-, kandidat og ph.d.-grader. I modsætning til det danske system er de ni 

års obligatorisk skolegang dog inddelt i en grundskole (1-6. klassetrin) og den 

nedre mellemskole (7-9. klassetrin). De kinesiske kommuner har siden 1986 været 

forpligtet på at levere en gratis grundskole, og stort set alle kinesiske børn kommer 

i dag i skole. Som det er tilfældet i Danmark, starter eleverne i grundskolen som 
seksårige. 

Grundskolen følges i dag i stigende grad også af en gratis mellemskole. På papiret 

ser det kinesiske skolesystem derfor ud til, at være meget egalitært og retfærdigt 

med hensyn til at give kinesiske børn lige gode uddannelsesmuligheder, uanset 

deres sociale og økonomiske baggrund. Tre forhold gør, at virkeligheden er noget 

anderledes. 

For det første er der store kvalitetsmæssige forskelle på den skolegang, der tilbydes 

rundt omkring i landet, og det er den gængse forståelse, at skolerne i de større byer 

råder over meget bedre kvalificerede lærere, end det er tilfældet på landet.  

For det andet forsvinder systemets lighed, når vi bevæger os ud over de første ni 

års skolegang. Gymnasieskolen rangerer højere for kineserne end 

erhvervsskolerne, især fordi den giver adgang til den nationale 

universitetsoptagelsesprøve. På både gymnasieniveauet og universitetsniveauet 

findes et væld af forskellige uddannelsesinstitutioner, som er formelt rangordnede i 

form af forskellige optagelseskrav, og uformelt rangordnende med hensyn til 

skolepenge.  

I 2015 kostede det eksempelvis mellem 30-80.000 Yuan (hvilket er cirka det 

samme i danske kroner) at gå på Xindongfangskolen i Yangzhou, hvor en stor del af 

samlingens genstande stammer fra. I betragtning af, at den gennemsnitlige 

indkomst året forinden lå på 56.000 Yuan, er det klart, at privatskoler som 

Xindongfang, bestemt ikke er en mulighed for alle kvalificerede kandidater, og det 

samme gælder for Kinas universiteter. 

Der er enorm forskel på rig og fattig i Kina, og det økonomiske skel går især mellem 

land og by. I 2011 var den gennemsnitlige indkomst i hovedstaden Beijing omtrent 
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fem gange så høj som den gennemsnitlige indkomst på landet. For forældre på 

landet betyder det, på den ene side, at man drømmer om at kunne give sit barn en 

højere uddannelse, der kan bane vejen frem mod et komfortabelt og velstående liv 

i en af Kinas storbyer. På den anden side betyder de høje uddannelsesudgifter, at 

de dygtigste elever på landet, hvis de ikke er så heldige at opnå et af de få 

statsstipendier, som regel er afhængige af, at deres forældre enten investerer hele 

deres opsparing eller optager lån for at understøtte deres uddannelse. Uddannelse 

regnes i dag for den største enkeltstående udgiftspost på familiebudgettet.   

Endeligt stiller det kinesiske husholdningsregistreringssystem, Hukou-systemet, sig 

i vejen for mange børns skolegang. Når et barn i kommer til verden i Kina, 

registreres det, som tilhørende en bestemt kommune (den samme, som barnets 

moder er registreret i). Problemet består i, at barnets velfærdsrettigheder, herunder 

retten til skolegang, er knyttet til den kommune, hvor barnet er registreret.  

Efter Folkerepublikkens første præsident, Mao Zedong, døde i 1976, har Deng 

Xiaoping og alle senere præsidenter gennemført markedsøkonomiske reformer. 

Det har resulteret i massive investeringer specielt i byerne langs Kinas kyst, som 

siden de sene 1990ere har fungeret som ”verdens fabrik”. Det har ført til enorm 

økonomisk vækst og efterspørgsel på arbejdskraft i kystbyerne, samtidigt med at 
landområderne i det indre og vestlige Kina økonomisk faldt bagud. Under de vilkår 

har millioner af kinesere fra landet valgt at trække mod byerne som interne 

migrantarbejdere. De arbejder især i industriproduktion, i byggeri og i 

servicesektoren. NGOen China Labour Bulletin i Hong Kong anslår, at der er over 

250 millioner interne migrantarbejdere i Kina – det vil sige, kinesere, som bor og 

arbejder borte fra de kommuner, hvor de ifølge Hukou-systemet hører hjemme.  

Den største gruppe migrantarbejdere er mellem 20-30 år, og ofte efterlader de 

deres børn hjemme i landsbyerne, hvor børnenes bedsteforældre tager sig af dem, 

ofte i en længere årrække, mens forældrene arbejder i byerne. I de tilfælde, hvor 

forældrene tager deres børn med til byen, så de stadig kan leve sammen, er 

problemet, at børnenes hukou-registrering ikke giver dem ret til at gå i en 

almindelig offentlig skole, hvor de bor. Ifølge China Labour Bulletin, var der 35 

millioner migrantbørn i Kina i 2010, og deres uddannelsesbehov er primært blevet 

opfyldt af mere eller mindre lovlige, interimistiske skoler specifikt for migrantbørn, 
ofte oprettet af andre migranter eller NGOer.  

Der er en stærk bevidsthed om, at det er en uholdbar situation, og Hukou-systemet 

er i de seneste år blevet gradvis opblødet, så flere og flere børn kan modtage 

undervisning under ordnede forhold uden for deres hjemstavnskommune. Det er 
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for eksempel tilfældet med Anminskolen i Dongba, hvor en række af samlingens 

genstande stammer fra. Anminskolen er en offentligt finansieret skole specielt 

rettet mod børn af Beijings mange migrantarbejdere. 

 

Fagene 

Den kinesiske mellemskole ligner i sin fagsammensætning sit danske modstykke. 

Matematik, kinesisk og engelsk er de største fag, mens andre naturvidenskabelige, 

samfundsvidenskabelige og æstetiske fag, samt idræt optager færre timer.  

I samlingens afsnit 8 findes 

et skoleskema for 7. klasse 

på Xindongfangskolen. På 

klassens skoleskema er der 

kun et fag, der virkelig 
stikker ud, nemlig 

faget ”politik”. Faget har 

været på skoleskemaet på 

nationalt plan siden 1991, 

hvor regeringen 

besluttede, at patriotisme 

skulle være en obligatorisk 

bestanddel af kinesiske 
børns skolegang. Og det er 

sådan faget skal forstås, 

ikke som en art statskundskab, der stiler mod en neutral og videnskabelig 

fremstilling af tingene, men som en kanonisk og idealiseret gennemgang af 

Folkerepublikken og Kinas Kommunistiske Partis historie, med det formål at skabe 

patriotiske og loyale borgere.  

 

Skolelivet 

Kinesisk skoleliv kendetegnes ved intens konkurrence mellem elever og mellem 
klasser, men også af en stærk følelse af sammenhold og kollektivt ansvar inden for 

den enkelte klasse. Konkurrenceelementet kommer til udtryk i den hyppige brug af 

prøver lige fra de mindste klasser, i talrige udnævnelser af mønsterelever, og i 

konkurrencer mellem forskellige klasser. Indtil for nylig var det helt normalt, at 

elevernes prøveresultater blev hængt op i klassen, så alle konstant vidste hvem, der 

Elever	fra	5.c	på	Anminskolen	kigger	med,	mens	deres	
klasselærer	Zhu	Shecang	går	opgaver	igennem.	
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lå først og sidst i de forskellige fag, og det er stadig tilfældet for de fleste kinesiske 

skoler i dag, selvom praksissen nu kritiseres i offentligheden for at føre til psykiske 

problemer blandt de elever, der præsterer mindre godt. I samlingens afsnit 8 findes 

en engelsksproget autobiografisk fortælling, forfattet af Wang Jingjing, som har 

været projektassistent på samlingen, om hendes oplevelser med at være elev nr. 51 

ud af 53 på hendes skole sidst i 1990erne.  

Når man tilbringer så 

megen tid sammen, som 

klassekammerater gør, 

er det oplagt, at der som 

regel opstår en intern 

solidaritet i klassen. Det 

kinesiske skolesystem 
føjer til den følelse ved, 

at den enkelte elev ofte 

repræsenterer hele sin 

klasse i konkurrence 

med skolens andre 

klasser – i alverdens 

discipliner.  

Hertil kommer at 

kostskoler er meget mere udbredte end i Danmark, hvilket betyder, at en stor andel 

af Kinas unge i dag har tilbragt lige så meget eller mere af deres tidlige ungdom 

sammen med deres klassekammerater, som de har med deres forældre. Her 

dannes venskaber, som varer hele livet. 

Kostskoler er sjældne på grundskoleniveau, men på både det nedre og det øvre 

mellemskoleniveau (som svarer til 7-9. klasse og gymnasiet) er det meget udbredt 

at gå på kostskole. Der er mindst to grunde til, at det forholder sig sådan.  For det 

første må de mange børn fra landet flytte langt for at finde gode mellemskoler. For 

det andet er det gennemsnitlige uddannelsesniveau i Kina hastigt stigende, hvilket 

betyder, at de fleste forældre selv kun har modtaget 6-9 års skolegang og derfor 

ikke føler sig klædt på til at hjælpe deres børn fagligt. Så er det bedre at børnene 
kommer på kostskole, hvor lærerne er rustet til at sikre dem en god uddannelse. 

 

 

Eleverne	fra	5.	c	på	Anminskolen	får	fri	fra	skole,	maj	2015	
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Eksamen som omdrejningspunkt 

Kinesisk skolegang har altid krævet stærk disciplin, for hvor vores alfabet har 28 

bogstaver, skal kinesiske børn kunne 1.500 forskellige skrifttegn for ikke at regnes 

for analfabeter, og kendskab til 4.000 eller flere skrifttegn er almindeligt. 

Uddannelseskulturen kendetegnes derfor ved høj arbejdsdisciplin, og lærernes 
autoritet udfordres yderst sjældent. 

Men det må også siges, at skolelivet bærer præg af udenadslære med formålet at 

kunne levere det korrekte svar til eksamen. Som beskrevet i det følgende afsnit om 

kongfuzianisme, findes der i Kina en lang eksamenstradition, som også gør sig 

gældende i dag. Stort set alle eksamener er skriftlige, og det er reglen snarere end 
undtagelsen, at der kun findes ét korrekt svar til hvert spørgsmål. Skolesystemet 

har to omdrejningspunkter, som påvirker stort set alt, der foregår i 

klasseværelserne: De nationale gymnasie- og universitetsoptagelsesprøver.  

Hvert år finder de to prøver sted samtidigt over hele landet, og resultaterne afgør, 

hvilke uddannelsesinstitutioner, eleverne senere kan optages på. Med landets store 

socioøkonomiske skel i baghovedet, og med overbevisningen om, at en god 
uddannelse er vejen til et rigt og komfortabelt liv for det enkelte barn, virker de to 

optagelsesprøver særdeles skæbnesvangre.  

I overbevisningen om, at deres barns fremtid afgøres til de to prøver, gør mange 

kinesiske forældre alt, hvad de kan, for at styrke barnets muligheder. Der eksisterer 

derfor et enormt marked for privatundervisning om aftenen og i weekenderne, og 
der findes utallige private børnehaver, hvor børnene præges i boglig retning 

allerede fra 3-års alderen.  

Dagene umiddelbart inden 

de to optagelsesprøver er af 

samme grund de travleste i 
Kongfuzitemplet i Beijing. 

På trods af, at Kong Fuzi på 

ingen måde opfattes som en 

gud, mener mange kinesere, 

at det kan være gavnligt at 

bede for deres børns 

akademiske succes i 

kongfuzitempler. Du kan 
læse mere om kongfuziansk 

filosofi i det følgende afsnit. 

Forældre	beder	for	deres	børns	succes	i	uddannelsessystemet	i	
Kongfuzitemplet	i	Beijing,	maj	2015.	
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Samlingens genstande 148-150 stammer fra det omtalte tempel i Beijing og 

benyttes netop til at bede for gode eksamensresultater.   

Lærerne i de kinesiske skoler har også stærke incitamenter til at arbejde for de 

bedst mulige eksamensresultater blandt deres elever. Det er tilfældet, fordi deres 

lønniveau ofte er direkte afhængigt af elevernes karakterer. Gode eksamener 
resulterer for læreren i tillæg og bonusser. 

 

Succeser, kritik og inspiration fra Vesten 

Der er altså en række årsager til, at eksamener udgør det centrale 

omdrejningspunkt for kinesisk uddannelseskultur. Resultaterne afspejles i OECDs 

PISA-undersøgelser, hvor man forsøger at måle 15-åriges evner inden for 

forskellige fag på globalt plan. I den seneste undersøgelse fra 2012 var det elever 

fra Shanghai, der opnåede flest point, efterfulgt af elever fra Singapore, Hong Kong, 
Taiwan, Korea, Macao og Japan. Det er iøjnefaldende, at de seks øverste lande og 

regioner på listen alle hører til Østasien, og der er en god grund til, at det skulle 

være tilfældet: Uddannelseskulturen er relativt ens på tværs af landegrænserne i 

Østasien, som yderligere deler en kongfuziansk kulturarv.  

De danske PISA-resultater har ikke kunnet måle sig med de kinesiske, men kun ført 
til en gennemsnitlig placering blandt de deltagende lande. Det har skabt megen 

debat herhjemme om, hvorvidt vi kan lære af Kina og Østasien generelt, og i givet 

fald hvad det så er, vi skal lære. Blandt andet bragte DR i 2013 

dokumentarserien, ”9.z mod Kina”, som forsøgte at undersøge, hvordan en dansk 

og en kinesisk 9. klasse klarede sig, når de blev stillet de samme opgaver. Første 

afsnit af dokumentaren er vedlagt på USB-nøglen i samlingens afsnit 7. 

Der er en klar forskel på dansk og kinesisk uddannelseskultur, når det kommer til 

tidsforbruget. I Kina er den mest studieintensive periode gymnasiet, og det er ikke 

usædvanligt, at kinesiske gymnasieelever bruger 70 timer om ugen på skolen. Der 

er naturligvis ikke 70 timer på skoleskemaet, snarere 35-40, men den resterende tid 

bruges på lektier og ekstra privatundervisning.  

Det betyder, at mange kinesiske unge, populært sagt, ikke har et liv uden for 

skolen. De ligger under for forældrenes forventningspres, som i mindre velstående 

familier også hænger sammen med, at de unges uddannelse opfattes som en 

økonomisk forsikring for forældrenes alderdom, for de statslige pensioner kan slet 

ikke følge med prisudviklingen. Skolerne sætter samtidigt faste regler op for 

eleverne med hensyn til opførsel og påklædning. På gymnasierne er der for 
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eksempel klare regler imod, at de unge danner kærestepar, og alkohol er 

selvfølgelig fuldstændig forbudt.  

I kinesiske uddannelseskredse, såvel som i den bredere kinesiske offentlighed, 

pågår en heftig debat om omkostningerne ved det skoleliv, de unge indgår i. 

Kritikken går især på to ting. For det første er der en stærk, og ofte berettiget, 
bekymring for de unges psykiske velbefindende. Nogle af de spørgsmål, der stilles, 

er: Hvordan kan vi tillade os, at ofre den næste generations ungdom på konstante 

studier og eksamensstress? Hvordan forestiller vi os, at børnene kan få en lykkelig 

barndom med det arbejdspres?  

For det andet, er der en bekymring for, at kulturen i skolesystemet hverken 
fremmer eller belønner kreativitet og innovation. Her er spørgsmålet mere af 

typen: Hvorfor har Kina så få Nobelprismodtagere og ingen virkelige globale 

brands?  

Der er en bred konsensus i den kinesiske opinion om, at uddannelseskulturen i den 

vestlige verden er mere egnet til at fremme selvstændig refleksion, kreativitet og 

innovation. Så mens vi i Vesten spørger hvad, vi kan lære af Kina, spørger kineserne 
samtidig hvad, de kan lære af os. 

Til trods for den store bekymring omkring skolelivets konsekvenser for de unge, 

har de seneste tyve års forsøg på at reformere skolesystemet i en mere fri og 

kreativ retning ikke haft synderlig succes. En overraskende stopklods har været 

børnenes forældre. Så længe de afgørende nationale optagelseseksamener består, 
tør mange forældre simpelthen ikke risikere, at deres børn ”spilder” tiden på 

kreative beskæftigelser, der ikke ruster dem til at levere de korrekte svar til den 

eksamen, der afgør, hvilke fremtidige karriereveje, der står dem åbne. 

 

Uddannelsesfeber 

Kina er grebet af en veritabel uddannelsesfeber, og den gennemsnitlige 

uddannelseslængde er vokset drastisk i den seneste generation. Ifølge de officielle 

statistikker, er det i dag kun 15% af de kinesiske unge, der forlader skolen efter de 9 

års obligatorisk skolegang, mens resten fordeler sig cirka ligeligt mellem 
gymnasieskolen og erhvervsuddannelser. De fleste gymnasieelever fortsætter på 

universitetet, hvor optaget af studerende er mangedoblet siden 1980erne. Alene 

mellem år 2000 og 2010 tredobledes antallet af nye universitetsstuderende fra 2.2 

millioner til 6.6 millioner.  
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Den kinesiske stat investerer massivt i uddannelse, og det klare mål om at højne 

befolkningens uddannelsesniveau hænger sammen med statens plan om, hvilken 

rolle Kina skal spille i fremtiden i den globale økonomi. Den kinesiske økonomi skal 

ikke længere baseres på industri, som det hidtil har været tilfældet, men primært på 

servicesektoren, for det er her, de økonomiske gevinster er størst. Den kinesiske 

økonomi bevæger sig i øjeblikket i den ønskede retning, og omsætningen i 

servicesektoren overhalede for første gang industrien i år 2015. 

Den kinesiske befolkning har i den grad taget ambitionen om højere uddannelse til 

sig: Drømmen om at kunne give sit barn en universitetsuddannelse er i dag fælles 

for stort set alle kinesiske forældre. Det er der kort fortalt tre årsager til. For det 

første er der det enorme skel mellem rig og fattig. Som det er tilfældet i mange 

andre udviklingslande, ses uddannelse som en investering, der både skal være med 

til at sikre forældrenes alderdom og give de unge bedre kort på hånden i 
konkurrencen på arbejdsmarkedet, så de forhåbentlig både kan blive mere 

velstående og få mindre anstrengende arbejdsliv end deres forældre. 

For det andet falder landet markedsøkonomiske reformer og uddannelsesmæssige 

ekspansion sammen med befolkningsbegrænsningspolitikken, som kineserne har 

levet med fra 1979 og frem til 2015, med resultatet, at millioner af kinesiske familier 
i dag har både flere økonomiske ressourcer og færre børn at investere dem i. 

Endeligt er børnenes uddannelse en kilde til stolthed for forældrene. Som 

beskrevet i det følgende afsnit, hænger det sammen med den kongfuzianske 

tradition for at betragte dannelse som et livslangt etisk projekt – ifølge 

kongfuziansk tænkning bliver man simpelthen et bedre og mere helt menneske, 

når man uddanner sig.  

Inden vi vender os mod kongfuzianismen, må vi runde en sidste udvikling i kinesisk 

uddannelseskultur, nemlig studier i udlandet. I takt med Kinas internationale 

integration, er antallet af kinesiske studerende i udlandet mangedoblet. I år 2000 

rejste 40.000 kinesiske unge ud for at læse i udlandet, i år 2014 var tallet 460.000. I 

2012 var der i alt ca. 700.000 kinesere på højere uddannelsesinstitutioner uden for 
hjemlandet, hvilket er mere end tre gange flere end det er tilfældet for Indien, som 

efter Kina, er det land, der sender flest studerende til udlandet. 

De mest populære destinationer er USA, Japan, Australien og England. Det valg 

giver god mening i betragtning af, at der tales engelsk i tre af landene, mens Japan 

deler skrifttegn med Kina (kinesiske tegn er ét af tre skriftsystemer som anvendes i 
Japan). Japan er en vigtig handelspartner og nabo til Kina, mens de mest 
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anerkendte universiteter findes i USA og England, hvor der desuden i forvejen 

findes store etnisk kinesiske miljøer. 

Som tidligere nævnt er det en udbredt forestilling, at uddannelse i Vesten er mere 

befordrende for kritisk refleksion, kreativitet og innovation. Uddannelse i udlandet 

har også været en rute til emigration, og selvom andelen er steget i de seneste år, 
er det stadig under halvdelen af de studerende, som vender hjem til Kina efter endt 

uddannelse.  

Der følger social anseelse med studier i udlandet, og det styrker CV’et. Ifølge de 

kinesiske studerende, ser kinesiske arbejdsgivere det som nødvendigt, at man har 

udlandserfaring, hvis man vil gøre sig forhåbninger om en topstilling i erhvervslivet 
eller den akademiske verden. I 1990erne var næsten et hvilket som helst papir fra 

udlandet attraktivt, men i takt med, at flere og flere kandidater vender hjem fra 

udlandet, er man blevet meget mere bevist om, at vestlige uddannelsesinstitutioner 

ikke er ens.  

Xindongfangskolen i Yangzhou er 

et godt eksempel på udlandets 
tiltrækningskraft. Skolen har en 

international linje, som specifikt 

stiler mod at skaffe sine elever ind 

på et amerikansk universitet, når de 

afslutter gymnasiet. Uden for 

skolens port reklamerer skolen 

med, at 99% af deres studerende 

bliver optaget på amerikanske 
universiteter – og de dygtigste 

kommer ind på f.eks. Harvard, 

Stanford og University of 

Columbia. 

Vi modtager også kinesiske 
studerende i Danmark, omend antallet er noget mere beskedent. I 2012 var der 915 

kinesere på de danske universiteter. Du kan læse mere om deres oplevelser i 

Danmark i artiklen ”Danmark egner sig til livet”, som findes i det supplerende 

materiale i samlingens afsnit 8. 

 

 

Reklame	uden	for	Xindongfangskolen	med	eksempler	på	
tidligere	elever,	der	nu	er	optaget	på	nogle	af	USA's	mest	
velansete	universiteter.	
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Kongfuzianske tanker i kinesisk dannelseskultur 

Mennesket Kong Fuzi og kongfuzianismens kulturhistorie 

I studiet af kinesisk kultur er der traditionelt, og med god grund, én bestemt 

person, der fremhæves, som skelsættende for kinesisk åndsliv. Det er filosoffen 

Kong Fuzi (孔夫子), som levede år 551-479 før vor tidsregning. Da 

kongfuzianismeforskning er et meget omfattende felt, er det umuligt at have alle 

perspektiver med, og i den korte udlægning, jeg her præsenterer, tager jeg primært 

afsæt i forskning bedrevet af to amerikanske professorer, Tu Weiming og Michael 

Puett.  

Kong Fuzi levede i en tid præget af krig mellem forskellige kinesiske stater, hvilket 

var et resultat af det tidligere Zhou-dynastis gradvise opløsning. Kong Fuzi var 

embedsmand i hertugdømmet Lu i det nuværende Shandong i østkina, men forlod 

sin post i utilfredshed med hertugen. Herefter rejste han rundt blandt de forskellige 

daværende kinesiske stater og udbredte sig om sin statsfilosofi. I sin alderdom 
vendte han tilbage til Lu, og der han skabte et privat akademi, hvor han underviste 

sine disciple. 

Til trods for, at Kong Fuzi selv fremførte, at han kun videregav visdom fra det tidlige 

Zhou-dynasti og derfor ikke føjede noget nyt til, var hans lære på flere måder 

revolutionerende. Det centrale spring var Kong Fuzis humanisme, som stod i 
modsætning til den aristokratiske tradition i hans samtid. Ifølge overleveringerne 

tog han imod disciple uanset hvilke kår, de kom fra, såfremt de var indstillede på at 

lære, og hans filosofi tager konsekvent det praktiske mellemmenneskelige liv som 

udgangspunkt for en moralsk lære.  

I samlingens kontekst er det nærliggende at bemærke, at den kinesiske civilisations 

mest indflydelsesrige figur, Kong Fuzi, var lærer. Det har givet genlyd igennem 

kinesisk historie frem til i dag, hvor titlen lærer (老师 laoshi) stadig omgærdes med 

megen respekt. Det centrale værk i den kongfuzianske kanon er Analekterne (eller 

Samtalerne), som gengiver samtaler mellem Kong Fuzi og hans disciple på 

akademiet i staten Lu. Fra Han-dynastiet (år 206 f.v.t. til 220 e.v.t.) og frem til de 

sidste år af det sidste kejserdynasti, Qing, havde kongfuzianismen status af 

statsfilosofi i Kina. Herved blev magt og indflydelse i stigende grad koblet til 
uddannelse og afkoblet fra herkomst – dannelse blev gradvist vigtigere end ”blåt 

blod”. 

Fra midt i Tang-dynastiet (år 618-907) og frem til 1905 blev det kejserlige 

embedseksamenssystem den vigtigste vej til et embede i staten. De fire 
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Kongfuzianske klassikere (Analekterne, Middelvejs Doktrinen, Den Store Lære og 

Mencius (en samling tekster, der omhandler Kong Fuzis elev af samme navn)) 

indgik som centrale tekster i dette system, med resultatet at den politiske og 

kulturelle elite i det kinesiske samfund frem til Qing-dynastiets fald i 1912 var 

velbevandrede i kongfuziansk filosofi. 

Den kinesiske kulturhistorie er overmåde rig, og kongfuziansk filosofi har aldrig 

stået alene, som det endegyldige svar på, hvordan universet hænger sammen, 

hvordan staten skal ledes eller 

hvordan børn opdrages til 

ansvarlige voksne mennesker. 

Både daoismen og 

buddhismen har andre svar på 

de spørgsmål, og begge 
traditioner har i Kina levet et 

omskifteligt liv side om side 

med kongfuzianismen.  

Fra starten af det 20. 

århundrede opstod en ny 
klasse af intellektuelle i Kina, 

der vendte sig mod Vesten 

efter inspiration i deres 

bestræbelser på, at omdanne et kejserdømme til en moderne nationalstat. Det 

betød også en sønderlæmmende kritik af både kongfuzianismens betoning af 

familien, som den vigtigste etiske størrelse, og af det kejserlige 

embedseksamenssystem. Dette til trods for, at eksamenssystemet på sin vis havde 

et meget moderne element i sig, nemlig forsøget på, at skabe et ensrettet og (mere 
og mindre) neutralt system til at vurdere, hvem der er egnede til at tjene som 

statens embedsmænd. For samtidens kinesiske reformatorer var det ikke nok. De 

kongfuzianske klassikere indeholdt moralske læresætninger og kosmologiske 

overvejelser, men det krævede en anden slags viden at drive en moderne stat. 

Opgøret var på sit højeste under Mao Zedong i Folkerepublikkens tidligste år 

(1949-1976). I kongfuzianismen betragtes barnets loyalitet over for sine forældre 
som en af de højeste dyder, mellemmenneskelige hierarkier anses som naturgivne 

og nødvendige, og det ses som oplagt, at de mest veluddannede vil besidde den 

stærkeste etiske sans, hvorfor de også er bedst egnede til at lede landet. Maoismen 

stod i skærende kontrast til alle disse tanker, da den netop så som sit mål, at skabe 

en nation af borgere, der betragtede hinanden som ligeværdige kammerater, som 

	 De	Store	Præstationers	Port	i	Kongfuzitemplet	i	Beijing	
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satte nationalstaten over familien, og som ikke satte deres lid til andre moralske 

autoriteter end Kinas Kommunistiske Parti.  

I den samfundsforskning, der beskæftiger sig med Folkerepublikkens tidligste 

periode, er det et meget omdiskuteret spørgsmål, i hvor høj grad maoismen havde 

held med at underminere kongfuzianismens indflydelse på det kinesiske samfund. 
Under alle omstændigheder, er filosofien vendt tilbage til overfladen af kinesisk 

kulturliv de seneste tredive år, hvor selv ledende skikkelser i Kommunistpartiet har 

fremhævet Kong Fuzis tankegods, som indbegrebet af kinesisk civilisation. Det ser 

vi blandt andet i den kinesiske stats politik med at oprette Konfucius Institutter 

(hvor der undervises i kinesisk sprog og kultur med støtte fra det kinesiske 

undervisnings-ministerium) overalt i verden. 

Der er tre fundamentale sider af kongfuzianismen, som især bidrager til forståelsen 

af dannelse og uddannelse i samtidens Kina, og som jeg behandler nedenfor: Det 

drejer sig om selvkultivering, om forbilleder, om sønlig ærbødighed og ritualer. Det 

vil være nyttigt først at drage en central sondring mellem klassisk kinesisk og 

europæisk kosmologi. 

 

Mennesket hører hjemme i denne verden  

Kosmologi er i filosofisk forstand den type overvejelser, der drejer sig om, hvordan 

universet er skruet sammen. I den klassiske europæiske filosofi etablerer Platon 

forestillingen om en idéverden, som er mere virkelig end den materielle verden. 

Tanken er, at de fænomenener, vi støder på i den materielle verden, vi bevæger os 

rundt i, kun er skygger af idéerne, som de er i sig selv. Det er den tanke, vi benytter 

os af, når vi for eksempel spørger hvad, ”det ideelle ville være”? 

I kristendommen (og i jødedommen og islam) findes et skel mellem det 

dennesidige og efterlivet, hvor det er afgørende, hvordan livet på jorden føres, fordi 

det bestemmer, hvad der vil ske i efterlivet. I både den klassiske europæiske filosofi 

og i den dominerende religion står den ”almindelige”, dagligdags verden altså i et 

kosmologisk forhold til en højere virkelighed – idéernes verden, himmel og 

helvede. 

Sådan forholder det sig ikke ifølge Kong Fuzi: Mennesket er ikke en fremmed i 

verden, der er på vej et andet sted hen (kristendommen), eller som savner adgang 

til tingene, som de egentlig er (Platon). I kongfuziansk kosmologi er mennesket en 

fuldgyldig del af et univers, som gradvis, men konstant forandres. Mennesket hører 

hjemme i denne verden, der findes ikke et ”andet sted”, hvor tingene er mere sande 
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end her, og der er ikke nogen absolut autoritet – en enestående gud – derude et 

sted, som kan fortælle mennesket, hvad der er sandt eller falskt, godt eller ondt.  

Kong Fuzi drager to vigtige slutninger på denne kosmologiske baggrund: 1) Da 

mennesket hører hjemme i- og er en fuldgyldig del af universet, er der ingen 

grænse for, hvad mennesket kan lære at forstå. Kongfuzianismen insisterer derfor 
på selvkultivering, at mennesket altid bør søge at dygtiggøre sig. 2) Da der ikke 

findes nogen absolut (gudsgiven) lov for, hvordan mennesker bør leve sammen, må 

vi forlade os på det, vi kan se virker til at skabe harmoni og orden i stedet for kaos 

og krig. Kong Fuzi så derfor mod fortidens vismænd, som eksempler på, hvordan 

man bør føre sit liv. Hermed er vi fremme ved to centrale begreber: Selvkultivering 

og forbilleder.  

 

Selvkultivering 

Børn bliver til voksne mennesker gennem socialiseringsprocesser, hvor de tilegner 
sig bestemte sociale og kulturelle forestillinger og handleformer. På kinesisk kaldes 

den proces for zuoren (做人), som ordret betyder ”(at) gøre til menneske”, og 

underforstået betyder, at lære at opføre sig som et ordentligt eller godt menneske. 

Kineserne kan f.eks. sige om folk, der ikke opfører sig, som de bør, at de ikke ved, 

hvad det vil sige at zuoren. Pointen er, at en nyfødt baby endnu ikke fuldt opfattes 

som et helt menneske. Der skal ifølge kongfuzianismen kultivering til, før man for 
alvor bliver et rigtigt menneske.  

Kong Fuzis to vigtigste efterfølgere, Mengzi og Xunzi, var uenige om menneskets 

natur. Mengzi mente menneskets natur grundlæggende var god, mens Xunzi 

mente den grundlæggende var ond. Men de var begge enige om, at kultivering var 

nødvendigt for at guide mennesket til den rette måde at føre livet på.  

Det er både i det enkelte barn og samfundets interesse, at barnet lærer at begå sig, 

som det sig hør og bør i den pågældende kulturelle kontekst. Pædagogikken bliver 

hermed et middel, som lægger barnet fast på dets kurs mod bestandig 

selvudvikling – med det formål, bestandigt at højne ens forståelse for, indflydelse i, 

og samhørighed med verden. 

Selvkultivering er det højeste individuelle mål, kongfuzianismen beskæftiger sig 

med, og de af Kong Fuzis disciple, som nedfældede Analekterne, brugte naturligvis 

Kong Fuzi som forbillede her. I denne bog skrives det om Kong Fuzi, at han i en 

alder af 15 år slog ind på vejen mod lærdom; da han var 30, havde han fødderne 
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solidt plantet på jorden; da han var 40, havde han ingen tvivl i sindet; da han var 50, 

forstod han Himlens vej, da han var 60, var han lydhør for at modtage sandheden; 

og da han var 70, kunne han følge sit hjertes ønske, uden at overskride, hvad der er 

rigtigt. 

Det er på den baggrund, at vi bedst forstår, at samtidens uddannelsesfeber, ikke 
kun er et spørgsmål om, at samfundets konkurrence gør det nødvendigt for folk at 

uddanne sig. Det er også, som den australske antropolog, Andrew Kipnis, har 

skrevet, et spørgsmål om, at kineserne i meget stor udstrækning ser uddannelse 

som et særdeles værdifuldt mål i sig selv. 

 

Brugen af forbilleder 

Når Kong Fuzi rådgav herskerne i de forskellige kinesiske 

stater på hans tid, prøvede han at overbevise dem om, at 

det var vigtigere, at de var gode moralske forbilleder end 
hvordan deres love var skruet sammen. Det gode 

forbillede vil nemlig inspirere andre til at forsøge at 

eftergøre det gode.  

Det er det princip, der ligger til grund for Kong Fuzis brug 

af historiske og mytiske figurer som eksempler på det 
gode liv. Og som vi så ovenfor, blev Kong Fuzi selv gjort til 

det ypperste forbillede for senere kongfuzianister.  

Vi kan se den indflydelse, praksissen med at formidle 

forbilleder har, når vi ser på den traditionelle kinesiske 

historieskrivning og på den politiske og skolemæssige 

kultur i Folkerepublikken. Traditionel kinesisk 
historieskrivning bestod af en række fortællinger om de 

enkelte kejseres familie og andre fremtrædende 

embedsfolk og medlemmer af hoffet i et givent dynasti. 

Men formålet med fortællingerne var præcis at udpege 

nogle personer som ypperlige forbilleder, mens andre 

personer blev brugt som eksempler til skræk og advarsel 

på, hvor galt det kan gå en, hvis man ikke opfører sig etisk korrekt.  

Brugen af forbilleder overlevede, og voksede endda, med overgangen til en 

socialistisk etpartistat. Samtidigt ændrede de fremhævede forbilleder karakter. 

Særligt i 1960erne og 1970erne var plakater med rollemodeller udpeget af 

”Brug	dit	begrænsede	liv	på	
at	tjene	folket	grænseløst”.	
Et	citat	fra	en	af	
Kommunistpartiets	gamle	
rollemodeller,	Lei	Feng.	
Fotograferet	på	en	
grundskole	i	Beijing	i	2009.		
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Kommunistpartiet en uomgængelig del af kinesernes hverdag, men også i dag 

finder udnævnelser af mønsterborgere, mønsterarbejdspladser og mønsterbyer 

sted.  

I perioden mellem 1950 til ca. 1980 skulle en god kinesisk rollemodel være 

uegennyttig, selvopofrende, loyal over for Kommunistpartiet, hårdtarbejdende og 
beskeden. Nogle af de fremhævede egenskaber er i dag de samme, for eksempel 

den nationale loyalitet, men i takt med Kinas indlemmelse i den globale økonomi, 

er partiet nu også begyndt at fremhæve innovative individer som forbilleder. 

Der er noget, der tyder på, at brugen af plakater med forbilleder i kinesiske skoler 

er aftagende, men de er stadig i dag vidt udbredt. Samlingens genstande 55-59 er 
eksempler på typiske plakater med forbilleder, som omfatter både kinesere og 

vesterlændinge. Selvom plakaterne måske bliver færre i antal, gennemsyrer brugen 

af forbilleder stadig det kinesiske skolesystem i den forstan-d, at der konstant 

pågår konkurrencer om- og udnævnelser af ”fremragende” elever, der fremhæves, 

som gode eksempler for alle skolens elever.  

 

Ritualer og sønlig ærbødighed 

Som beskrevet i afsnittet om kosmologi, findes der i kongfuzianismen ingen 
absolut ydre autoritet, der kan fortælle os, hvordan vi bør leve vores liv. Der findes i 

stedet eksemplarisk adfærd blandt de mest kultiverede mennesker igennem 

historien.  

På klassisk kinesisk kalder man dette for li (礼). Li oversættes normalt med ”ritualer”, 

men ordet indbefatter mere end hvad, vi normalt forstår som ritualer. Det drejer sig 

bredere om høflighed og manerer; om dannet opførsel med omtanke for de 

mennesker, der omgiver en. I kongfuziansk forstand, skal ritualer derfor forstås 

som en kanon af eksemplarisk menneskelig adfærd. I hver generation bør det, som 

tilskynder til harmoni mellem mennesker føjes til kanonen, mens det, der skaber 

konflikter skal udelades.  

Da vores historie allerede er lang, forpligter kongfuzianismen os til at lære fra dem, 

der kom før os. Vejen mod at blive et dannet og ansvarligt voksent menneske 

starter derfor ved at gentage det eksemplariske. Det er det princip, der ligger til 

grund for det kinesiske skolesystems klassiske fokus på reproduktion og 

udenadslære. Men formålet er ikke selve regelefterlevelsen, men derimod, at 
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barnet ved at gentage det eksemplariske bliver disponeret til at opføre sig dannet i 

en bredere forstand. 

Den amerikanske professor, Michael Puett, gengiver pointen sådan her: Et lille barn 

lærer at sige ”må jeg bede om” og ”tak” som ren udenadslære. Men der kommer et 

punkt i barnets udvikling, hvor automatikken i den slags fraser udvikler sig til et 
kreativt anlæg for at kunne begå sig høfligt og omsorgsfuldt, også i nye situationer, 

barnet ikke kender. Barnet opnår, så at sige, anlæg for at opfinde den passende 

adfærd på stedet.  

Men hvilke egenskaber, mente Kong Fuzi da, var forbilledlige? Hvordan viste 

fortidens vismænd, at vi burde opføre os for at skabe harmoni og ikke kaos? Hvad 
skal med i kanonen af eksemplarisk adfærd? Kong Fuzi fremhævede 

medmenneskeligheden (仁 ren) og retfærdighedssansen (义 yi), men også begrebet 

sønlig ærbødighed (孝 xiao).  

Sønlig ærbødighed handler om at erkende, at barnet skylder sine forældre alt og 

derfor bør være absolut loyal over for sine forældre, stort set uanset hvad. Det 

forbilledlige forhold mellem far og søn, kendetegnes i kongfuzianismen ved, at 

faren er overbærende og retfærdig, mens sønnen til gengæld pålægges pligten til 

at adlyde sin far og til at sætte sine forældres ønsker og behov over sine egne.  

Det er på grund af denne idé, at kongfuzianismen typisk, og mest historisk gode 

grunde, opfattes som en konservativ filosofi. I statskongfuzianismen fortolkedes 

pligten til sønlig ærbødighed på den vis, at befolkningen skulle opfatte deres kejser 

som hele folkets fader, og at de derfor naturligt skulle følge hans autoritet.  

Beskrivelsen af forholdet mellem far og søn blev grundstenen i den kongfuzianske 
diskussion af, hvordan mennesker bør agere i forskellige relationer. Det udvidede 

begreb kaldes de fem relationer og beskriver også forholdet mellem hersker og 

undersåt; mellem ældre og yngre bror; mellem mand og kone; og mellem venner. 

Det sidste forhold skiller sig ud ved ikke at være hierarkisk funderet, mens de tre 

andre modelleres over det hierarkiske forhold mellem far og søn.  

I samlingens kontekst viser den stærkeste indflydelse fra idéen om sønlig 

ærbødighed sig i det stærke hierarkiske forhold mellem lærer og elev. Ligesom 

undersåtter, yngre brødre, koner og sønner skal adlyde deres modparter, forventes 

en elev at adlyde sin lærer i stort set et og alt. Læreren forventes til gengæld at 

forvalte sin autoritet med en stærk ansvarsfølelse for barnets hele menneskelige 

udvikling. 
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Samlingens temaer 

Her er tre eksempler på temaer for samlingens brug i undervisningen med 

refleksionsspørgsmål. Aktivitetsforslagene i afsnit 6 (klassemotto, forbillede, 

klasserepræsentant, selvfremstillingsplanche, fysisk og mental smidighed, og 

kunsthåndværk) sætter hver især temaerne i spil. Læs videre herom i afsnit 6. 

Dannelse 

Ifølge kongfuziansk tænkning bliver man først til et helt menneske, når man har 

tilegnet sig kultur og dannelse.  

Hvad forstår I ved dannelse? Hvad vil det sige, at være dannet, er det forskelligt til 

forskellige tider? Hvordan tilegner man sig dannelse? Hvilken rolle spiller dannelse i 

samfundet i dag? Findes der forskellige kulturelle tilgange til, hvad det vil sige, at 

være dannet? Hvad er forholdet mellem dannelse og uddannelse? 

Hierarki  

Hierarkiet i kinesisk skoleliv er meget gennemsigtigt. Man stiller ikke spørgsmål ved 

lærerens autoritet, og når læreren ikke er der, tager klasserepræsentanten rollen 

som autoritet på sig. Samtidigt er konkurrencen mellem elever og klasser udtalt. 

Hvilke slags hierarkier findes der i danske skoler? Hvad baserer de sig på? Er der 

forskel på synlige og usynlige hierarkier? Hvornår har I brug for autoriteter? Hvad 

skal der til, for at være en god autoritet? Har I nogle konkurrencer, I går op i – 

mellem klasser og internt i klassen? Er der nogle ting, man ikke kan, eller ikke bør, 

hierarkisere? Hvad er det i orden at opdele hierarkisk?   

Forbilleder 

Der er forbilleder alle vegne i kinesisk skoleliv.  

Har I nogle forbilleder? Hvad skal der til for, at være et godt forbillede? Kan I blive 

enige om nogle gode forbilleder? Hvad kan vi bruge forbilleder til? Hvad fortæller 

dit valg af forbillede om dig selv? 
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