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LÆRERVEJLEDNING / GRUNDFORLØB

Grundforløbet i 7 trin:
Velkommen til Etiopien

Formålet med grundforløbet er at få ’sat scenen’ for eleverne.
De får en bred forståelse af Etiopien som land – både geografisk, historisk og
kulturelt. Desuden får de et første indtryk af dagliglivet, som det er for børn i
Etiopien i storbyen og på landet. Undervejs arbejder de bl.a. med elevbogens
fortælling, ’Ørkenpigen’ og bogens mange fakta.

Grundforløbet tager afsæt i elevbogen ’Ørkenpigen’ af Sandra
Schwartz, i den introducerende
sektion på hjemmesiden ’Opdag
Etiopien’ og i en del af materialets film. Du har rig mulighed for
at supplere grundforløbet med de
øvrige faglige og kreative moduler,
som vi beskriver på de følgende
sider. Dem kan du skyde ind undervejs eller bagefter, som det passer
bedst ind i din planlægning.

1. HVAD ER BØRNENES
U-LANDSKALENDER?
Indled med at fortælle om Børnenes
U-landskalender og årets projekt.
• Børnenes U-landskalender er også
en julekalender med låger på. Overskuddet fra selve kalenderen går til
et projekt i årets land.
• I år er det UNICEF Danmarks
projekt, der skal hjælpe børn i Etiopiens Afar-ørkenen med at komme i

skole. Især pigerne skal have bedre
mulighed for at gå i skole i stedet
for at arbejde eller blive giftet bort i
en for tidlig alder.
• Børnenes U-landskalender er samtidig et stort skoleprojekt for danske
børn. Hvert år er der en ny forfatter,
som skriver en spændende historie,
og på hjemmesiden er der masser
af film og andre muligheder for at
lære noget om årets land. I år er det
forfatteren Sandra Schwartz, der

har udgivet over 40 bøger for børn
og unge, blandt andet ’Zombiehunden’, ’Livets kilde’, ’Mission
feriekys’-trilogien og serien ’Et strejf
af magi’.
• Over 150.000 danske skolebørn
læser bogen og arbejder med de
mange opgaver.
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2. INTRODUKTION TIL
ETIOPIEN
Nu kan du fortælle om landet Etiopien. Du er godt klædt på, hvis du
har læst fakta-afsnittet i første del af
lærervejledningen.

Forslag til første samtale:
Vis intro-filmen ’Velkommen til Etiopien’. Du finder den på hjemmesiden,
både i Filmbanken og på ’Opdag
Etiopien’.
• Hvor ligger Etiopien? Brug evt.
Google Earth eller det zoom-bare
kort på ’Opdag Etiopien’.
• Hvordan ser landet ud oppefra?
Prøv at beskrive det. Etiopien har
ingen kyster. I vest er der meget
grønt. Det er højland. Det ligger
i 2000-2500 meters højde. I øst
er der mest brunt. Det er ørken
og steppe. Det er lavland. Nogle
steder befinder sig 100 meter under
havets overflade.
• Søg på vulkanen Erta Ale. Det er en
aktiv vulkan med to kratere. I kan
tydeligt se dem på Google Maps.
• Etiopien ligger i Afrika. Hvem er
nabolandene? Hvilke af nabolandene har I hørt om?
• Søg på søen Lake Tana (Tanasøen). I den sydlige del af søen ved
byen Bahir Dar kan I se en flod,
der udspringer fra søen. Det er
begyndelsen til Nilen. Zoom ud og
vis vandets vej hele vejen gennem
Sudan og Egypten og ud i Middelhavet. Det er verdens længste flod.
• I øst kan I se Afrikas Horn. Forskere
mener, at hornet en dag om mange
år vil knække af Afrika. Det er fordi,
den store Rift Valley løber lige
igennem her.

• Der er ca. 109 millioner mennesker
i Etiopien. Der er ca. 80 forskellige folkeslag. Mange har hvert sit
sprog, men de fleste taler også det
fælles sprog amharisk.

UNICEF Danmark nederst på siden,
hvor de skal hjælpe etiopiske børn
med at fylde en ’School-in-a-box’
med skolesager. Læs mere om spillet
her i lærervejledningen på side 47.

Forslag til anden samtale

3.-5. klasse: Lad eleverne gå på
opdagelse på egen hånd for at finde
oplysninger om Etiopien.

Vis filmen ’Livet i ørkenen’. Den
ligger i Filmbanken og på ’Opdag
Etiopien’. Hent gerne selv inspiration
i artiklen i lærervejledningen om livet
i ørkenen. Spørg f.eks.:
• Hvad lagde I særligt mærke til, da I
så filmen?
• Hvorfor bor folk i ørkenen?
• Hvordan adskiller børnenes liv i
ørkenen sig fra danske børns hverdag?
• Hvad betyder det for pigernes
fremtid, at de ikke kan gå i skole?

3. BRUG ’OPDAG
ETIOPIEN’
Præsentér eleverne for hjemmesiden
og vis nogle af elementerne på siden
’Opdag Etiopien’. Siden giver dem
viden gennem quizzer, billedserier,
film, faktabøger, infografik, skærmbøger med læsestøtte m.v.
1.-2. KL

3.-5. KL

2 lektioner

OPG. 1: OPDAG ETIOPIEN
1.-2. klasse: Udvælg på forhånd
nogle elementer fra ’Opdag Etiopien’, og arbejd med dem i fællesskab. Det kan f.eks. være ’Fakta om
Etiopien’, udvalgte billedserier og
Flodhestequiz.
Vis dem også, at man kan læse
bogens historier med læsestøtte.
Eleverne kan også prøve spillet fra

4. LÆS ELLER HØR
ELEVBOGEN
Nu kan I komme tæt på børnenes
liv i Afar-ørkenen gennem Sandra
Schwartz’ historie ’Ørkenpigen’. I kan
også høre den som lydbog, eller I
kan læse den højt i klassen.
Begynd evt. med at se den
lille film, hvor forfatteren Sandra
Schwartz selv fortæller om sin tur til
Etiopien, da hun skrev ’Ørkenpigen’.
Den ligger i Filmbanken.
1.-2. KL

3.-5. KL

1-? lektioner

OPG. 2: FORSLAG TIL
SAMTALER
I Opgaveark 2 finder du en række
forslag til klassesamtaler til hvert
kapitel. Arbejder I mest med Dansk
og vil dybere ned i læsetræning og i
fortællingens univers, så se også de
ekstra tips og opgaver til samtaler,
genfortælling og læseteater i lærervejledningens fagmodul til Dansk.

5. BRUG ELEVBOGENS
FAKTA
Der er mange sjove og spændende
fakta i ordforklaringerne, i billedtek-
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sterne og på fakta-opslagene forrest
og bagerst i elevbogen. Alt det kan
eleverne bruge til at finde inspiration
og viden, når de skal arbejde med
opgaverne og eventuelt lave fotohistorier eller deres egen digitale
lågekalender.

6. KREATIVITET,
BEVÆGELSE OG
MAD FRA ETIOPIEN
I materialet er der en masse forslag
til aktiviteter, hvor eleverne skal være
kreative og bevæge sig.
De kan danse og synge med Oh
Land og Sofie Østergaard til musikvideoen ”Vilde Piger - Vilde Drenge”.
De kan lave etiopiske engle,
sivbåde eller foldebøger, lege cirkus
og lave lækker mad med enkle
opskrifter på retter fra Etiopien. Og
de kan prøve UNICEF Danmarks
web-spil med opgaver til.
Du finder det hele her i lærervejledningens sider med fagmoduler.

7. SE DR-FILM
I år er filmene fra DR til Børnenes
U-landskalender meget anderledes,
end de plejer. Coronavirus gjorde det
umuligt for DR’s filmhold at rejse til
Etiopien og vise landet indefra.
I stedet har de lavet en særlig
udgave af den populære ’Ramasjang
Mysteriet’, hvor de to børnedetektiver sammen med voksenværten
Kristian Gintberg over fire programmer prøver at opklare gåder omkring
Etiopien og den forsvundne kaffe.

