
Ørkenpigen
Opgaveark#21
Dansk, Natur/teknologi og Kristendomskundskab, 1.-5. klasse
Omfang: 1-3 lektioner pr. fotohistorie. 

Tidsforbruget varierer efter, hvor grundigt I arbejder og hvor mange fotohistorier,  
I vil lave.

Lav flotte fotohistorier 
om Etiopien
Med det enkle fotohistorie-værktøj skal eleverne researche i små 

tematiske billedserier og fakta, de skal udvælge billeder og lyd 

og skrive korte tekster. Til slut kan de præsentere et flot digitalt 

produkt.  

De kan vælge mellem 11 fotohistorier inden for tre emner – både 

rettet til dansk, til N/T og til Kristendomskundskab. 

Værktøjet er nemt at bruge, der er niveau-differentierede opgaver, 

og alle tekster kan blive læst op, så også de yngste kan være med. 

Indholdsmæssigt kommer eleverne rundt i mange sider af naturen, 

religionen, livet og børnenes hverdag i Afar-ørkenen, i det frodige 

højland og i Etiopiens hovedstad Addis Ababa.

Inspiration til læringsmål

•	 Eleverne har viden om de forskelle og ligheder, der er på børns liv i Etiopien og i 
Danmark.

•	 Eleverne kan formidle denne viden i et digitalt produkt.

Inspiration til tegn på læring

•	 Eleverne kan lave en digital fotohistorie med tekster, hvor de reflekterer og 
formidler baggrundsviden.

Kompetencer og målpar

Kompetenceområder Kompetencemål Færdigheds- og vidensmål

Kristendomskundskab efter 3. klasse

Kristendom Eleven kan udtrykke sig om, hvad kristendom 
er og om centrale begivenheder i kristendom-
mens historie, herunder folkekirkens betyd-
ning i Danmark.

Kristendommens historie 1: Eleven kan 
udtrykke sig om enkelte begivenheder i kri-
stendommens historie  / Eleven har viden om 
kristendommens opståen og udvikling

Dansk efter 2. klasse

Læsning Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge 
dem i hverdagssammenhænge

Finde tekst 2: Eleven kan finde tekster ved at 
navigere på alderstilpassede hjemmesider / 
Eleven har viden om sideopbygning på hjem-
mesider



Side 2#21
Læsning Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge 

dem i hverdagssammenhænge
Sammenhæng 1: Eleven kan forbinde tek-
stens emne med egen viden, erfaring og ideer 
/ Eleven har viden om samspil mellem tekst og 
læser

Kommunikation Eleven kan kommunikere med opmærksom-
hed på sprog og relationer i nære hverdagssi-
tuationer

IT og kommunikation 1: Eleven kan anvende it  
til hverdagskommunikation  / Eleven har viden 
om digital kommunikation i skrift, billede og lyd

Fremstilling Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og 
billede i nære og velkendte situationer

Præsentation og evaluering 1: Eleven kan 
præsentere sit produkt i nære sammenhænge  
/ Eleven har viden om enkle præsentationsfor-
mer

Dansk efter 4. klasse

Læsning Eleven kan læse multimodale tekster med 
henblik på oplevelse og faglig viden

Forberedelse 1: Eleven kan strukturere sin bag-
grundsviden  / Eleven har viden om metoder til 
strukturering af viden

Fremstilling Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og 
billede i velkendte faglige situationer

Præsentation og evaluering 1: Eleven kan 
udføre en mundtlig fremlæggelse / Eleven har 
viden om metoder til mundtlig formidling

Dansk efter 6. klasse

Fremstilling Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og 
billede i formelle situationer

Præsentation og evaluering 1: Eleven kan 
fremlægge sit produkt for andre  / Eleven har 
viden om modtagerforhold

Fremstilling Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og 
billede i formelle situationer

Præsentation og evaluering 2: Eleven kan 
revidere sin arbejdsproces frem mod næste 
produktionsforløb  / Eleven har viden om revisi-
on af arbejdsproces og målsætning

Natur/teknologi efter 4. klasse.

Perspektivering Eleven kan relatere natur og teknologi til 
andre kontekster

Mennesket 1: Eleven kan sammenligne egne 
levevilkår med andres /  Eleven har viden om 
levevilkår forskellige steder i verden

Tips til læreren
Sæt processen godt i gang:
1. Dan grupper à 2-3 elever.

2. Klik på knappen “Fotohistorie”, og log ind med UNI-Login. I kan også hente iPad-app’en 
”Børnenes U-landskalender 2020” i AppStore. Den giver jer samme værktøj og funktio-
ner, bare som iPad-app.

3. Vælg ét af de tre temaer. 

Teksterne læses højt
Hold øje med det lille højtaler-ikon, som findes ved alle tekster i fotohistorie-værktøjet. 
Ved at klikke på ikonet bliver teksterne læst højt, så selv svage læsere kan være med.

Nemt at lære at kende, nemt at arbejde med – også for de små
Fotohistorie-værktøjet er nemt at bruge, og det rummer alt, hvad eleverne har brug 
for – også til deres research i fakta og billeder. Du kan finde en trin for trin-vejledning 
i både den trykte lærervejledning og i hjemmesidens lærer-univers. Du kan også se – 
og vise eleverne – den lille tutorial-video, der ligger i både Filmbanken og inde i selve 
værktøjet. Den er ofte nok til, at eleverne kan gå i gang.



Side 3#21
Brug elevbogens faktastof
For at lave en god fotohistorie behøver I ikke at have læst elevbogens historie om 
‘Ørkenpigen’, men bogen rummer en masse faktastof om Etiopien, som vil gøre 
elevernes fotohistorier endnu bedre.

Alternativ til at skrive lange tekster i fotohistorie-værktøjet
Fotoværktøjet kan bruges på flere måder. Hvis eleverne skal vise deres fotohistorie og 
samtidig holde oplæg for klassen eller forældrene – og hvis de har meget på hjerte – 
så kan de nøjes med at skrive få stikord til hvert billede. Så kan de vise fotohistorierne 
uden tekster på og printe et separat manuskript, som de taler ud fra, når de viser deres 
fotohistorier.

Feedback – gør historierne endnu bedre
Når eleverne arbejder med fotohistorierne, har de hele tiden mulighed for at gå tilbage 
og skifte billeder ud og ændre i teksterne. Det betyder, at du kan vælge at lægge 
en fase ind i forløbet, hvor eleverne får og giver feedback – på klasseniveau eller 
grupperne imellem. Herefter kan eleverne genåbne deres fotohistorier og på den måde 
få et endnu bedre produkt ud af det. Samtidig lærer de at give og modtage konstruktiv 
kritik.
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Temaer og fotohistorier

Tema: Verdens varmeste ørken

I dette tema skal eleverne besøge Afar-folket, der lever som nomader og semi-nomader 
i den østlige del af Etiopien. De skal undersøge ørkennaturen, besøge en landsby i den 
stenede ørken og se, hvad der sker på det ugentlige marked i den lille ørkenby Asaita.

Fotohistorier til dette tema:

1.-5. klasse

Tag ud i ørken-naturen
I denne fotohistorie tager eleverne ud og undersøger naturen i Etiopiens Afar-ørken, 
der et af de varmeste beboede steder på Jorden. Ved at klikke rundt i ørkenlandskabet 
vil eleverne opdage, at der findes flere forskellige typer af ørken, at det også kan regne 
i en ørken og at nogle dyre- og plantearter har tilpasset sig det golde landskab. Og 
midt i det hele er der en aktiv vulkan og giftige svovlsøer.

1.-5. klasse

Det barske ørken-liv
Hvordan er det at bo i en stenet ørken? I denne fotohistorie kommer eleverne helt 
tæt på livet i en ganske lille ørken-landsby og kan sammenligne med det børneliv, de 
kender fra Danmark. Hvad spiser folk? Hvor får de vand fra? Hvordan ser der ud inde i 
de kuppelformede telte? Hvad laver børnene? Og hvorfor spiller dyrene en så stor rolle 
for nomadefolket i Afar-regionen?

1.-5. klasse

Marked midt i ørkenen
Det ugentlige marked i byen Asaita. Her kommer nomaderne ind fra ørkenen for at 
købe og sælge kameler og kvæg, tøj og tekstiler, flet og fødevarer. Elevernes opgave 
er at gå på opdagelse på markedet og lave en fotohistorie om, hvad man kan købe her, 
og hvad børnene laver. De kommer også med ud i bomuldsmarken, der ligger tæt på 
ørkenfloden Awash.

Primært for 3.-5. klasse

Livet i ørkenen
Denne fotohistorie er tværgående. Det betyder, at eleverne kan hoppe frem og tilbage 
i temaets tre panoramaer og lave en fotohistorie med præcis de billeder og lyde, de 
selv vælger. Fotohistorien kræver lidt mere tid, der er mere stof at holde styr på, og 
eleverne skal argumentere for de billeder, de vælger. Derfor egner den sig bedst til de 
lidt ældre elever.
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Tema: Højlandets hemmeligheder

En stor del af Etiopien består af et plateau, der ligger i mere end 2000 meters højde. 
I temaet skal eleverne både undersøge og lave flotte fotohistorier om etiopiernes liv 
i det frodige højland og om naturen og dyrelivet. De kan også gå på opdagelse i den 
ortodokse kristendom, som har været i Etiopien siden 300-tallet.

Fotohistorier til dette tema:

1.-5. klasse

Dyr og øer i den store sø
I denne fotohistorie skal eleverne besøge den store Tana-sø i den nordvestlige 
Amhara-region. Det er her, Den Blå Nil udspringer, og der er et rigt dyreliv med bl.a. 
flodheste, fisk, pelikaner og andre fuglearter. Eleverne skal også ud i et landdistrikt, 
hvor de kommer med inden for i en lokal skole og også følger pigernes mange opgaver 
derhjemme i løbet af en dag.

1.-5. klasse

Etiopiens gamle religion
Størstedelen af etiopierne er ortodokse kristne. Kristendommen har været i Etiopien 
siden 300-tallet og har gennem tiden udviklet sine egne ritualer og kunstneriske 
udtryksform. I denne opgave skal eleverne gå på opdagelse i de oldgamle kirker, 
besøge en præsteskole, opleve den årlige Timkat-festival og meget mere. På den 
baggrund udvælger de billeder og lyd og laver en spændende fotohistorie.

1.-5. klasse

Det vilde bjergmarked
Her skal eleverne med på et ægte højlandsmarked. Her sælges ’flydende guld’, d.v.s. 
nyhøstet honning, farvestrålende tekstiler, salt fra lavlandets saltmarker, kaffebønner, 
lædervarer og teff-mel, som man bruger til madpandekagen injera. I denne fotohistorie 
får eleverne også indsigt i, hvor råvarerne kommer fra, og hvordan de bliver 
bearbejdet.

Primært for 3.-5. klasse

Det grønne højland
Denne fotohistorie er tværgående. Det betyder, at eleverne kan hoppe frem og tilbage 
i temaets tre panoramaer og lave en fotohistorie med præcis de billeder og lyde, som 
de selv vælger. Fotohistorien kræver lidt mere tid og der er mere stof at holde styr på. 
Derfor egner den sig bedst til de lidt ældre elever.
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Tema: Oplev Addis Ababa

Addis Ababa er Etiopiens hovedstad. Byen er i kraftig vækst i disse år, da mange unge 
opgiver livet på landet og flytter ind til byen i håbet om at finde et arbejde. I dette 
tema kan eleverne gå på opdagelse på det enorme Mercato-marked, der menes at 
være Afrikas største. De kan også undersøge, hvordan folk bor i byen og ikke mindst 
hvad børnene laver her.

Fotohistorier til dette tema:

1.-5. klasse

Afrikas største marked
Mercato-markedet i Addis Ababa er et virvar af mennesker og indtryk. Her handles 
alt fra madrasser og køkkenting til røgelse, fletvarer og levende fjerkræ. Mercato er 
også stedet, hvor en stor del af storbyens affald får nyt liv. Både plast, metal og gamle 
bildæk renses, adskilles, sorteres og sælges videre herfra. Med de mange vilde billeder 
kan eleverne lave en rigtig flot fotohistorie.

1.-5. klasse

På opdagelse i storbyen
I denne fotohistorie får eleverne et spændende indtryk af Etiopiens voksende 
hovedstad. De kommer med på et blomstergartneri i byens udkant, de besøger en 
familie i et slumområde og er med på en af byens mange byggepladser. Eleverne får 
også indsigt i flere sider af byens børneliv, blandt andet skal de med i et cirkus, hvor 
børnene træner forskellige former for artisteri.

Primært for 3.-5. klasse

Velkommen til Addis Ababa
I denne fotohistorie kan eleverne frit bestemme, hvilke billeder de vil udvælge til at 
fortælle om livet i Addis Ababa. Den mere frie form giver mere stof at overskue og 
egner sig derfor bedst til de lidt ældre elever.


