
Kære underviser, pædagog, præst eller sognemedhjælper
Inspirationsmaterialet til indskolingen og kirkens minikonfirmandundervisning er udviklet af ‘Afrika for børn’ og tager udgangspunkt i tre 
billedfortællinger og film om børn i Uganda, hvordan de laver mad og hvordan de deler den. Disse aktiviteter er mennesker over hele jorden 
fælles om, men der er store forskelle på, hvad vi spiser, hvordan vi spiser, hvor vi henter maden, og hvordan vi tilbereder den. At fokusere 
på disse forskelle kan gøre os klogere på, hvem vi er og hvem andre er. 
Materialet lægger desuden op til at arbejde med begrebet ”mad” i en mere overordnet betydning som det, der giver næring til mennesket. 
Hvad har et menneske brug for i sit liv og hvordan kan jeg give næring til de andre?

Materialet indeholder tre fotoserier (Fred klarer ærterne, Sharon og sukkerrørene, Spis med lineal) med hver sin tilhørende historie og nogle 
arbejdsspørgsmål, som lægger op til forundring og nysgerringhed blandt børnene.  Historierne læses op, mens billederne vises, og efter 
hver historie kan børnene i fællesskab forholde sig til arbejdsspørgsmålene. Bemærk at der både er spørgsmål til de enkelte historier samt 
spørgsmål, der er mere perspektiverende i slutningen af materialet. Billedserierne kan også findes som korte film på afriakforbørn.dk, hvor 
børnene måske også selv kan se filmene, og så kan der arbejdes med spørgsmålene efterfølgende.

Anden del af materialet giver forslag til minikonfirmandundervisningen, men kan selvfølgelig tilpasses til andre undervisningssammen-
hænge. Du vælger selv som underviser, hvilke af de fire medfølgende temaer, der arbejdes med i forlængelse af billedhistorierne. Her læg-
ges op til samtaler og konkrete aktiviteter: F.eks. i forbindelse med årets høstfest eller til refleksion over, hvad et fællesskab er og ikke 
mindst, hvordan andres liv er i forhold til vore egne liv. 

Materialet er udviklet med henblik på, at du selv udvælger og tilpasser vinklen, alt efter om du er lærer i indskolingen, pædagog i en institu-
tion eller underviser for minikonfirmander.

På næste side er teksten til fotoserien.             betyder billedskift

God fornøjelse!

www.arfikaforbørn.dk



Det er sjovt! Men så siger Sharons mor, at Sharon og 
Deborah skal hente brænde til bålet, så de kan lave 
maden klar.

Derfor tager Sharon en stor machete - et slags sværd! - 
og går ud for at hugge grene af træerne. Wauw, hun er 
god til det, kan man se.

Lige pludselig får Sharon en idé! Hun vil overraske 
familien med en dessert efter maden, nemlig hendes 
yndlingsdessert, mangofrugter og sukkerrør, der er sø-
dere end det sødeste slik.

Så Sharon og Deborah finder et mangotræ og samler 
mangoer.

De pakker mangoerne ind i nogle store blade som en 
slags taske - 

smart, så behøver man ikke have en pose med hjem-
mefra.

Sharon hugger også nogle store stykker sukkerrør af.

De stabler brændet, mangoer og sukkerrør på hovedet 
og går hjem.

De gemmer desserten i en busk, så ingen opdager 
den...

Maden er klar, da Sharon og Deborah kommer hjem, og 
så spiser hele familien sammen. Det er bare hyggeligt at 
spise sammen, og i dag får de endda Sharons yndlings-

Det er tidlig morgen og solen er lige stået op i Uganda, 
et land i Afrika. Sharon bliver vækket af hanen, der 
galer.

Sharon er 10 år gammel og bor med sin far og mor og 
9 søskende - det er godt nok mange! - i et lille hus. I 
dag skal hun tidligt op, for hun skal lave morgenmad 
til sin lillebror.

Sharon tænder et bål og laver te og madbananer til 
morgenmad. Det kan hendes lillebror godt lide! 

Og de har det rigtig hyggeligt, mens de spiser morgen-
mad. 

Lidt senere er alle hendes søskende stået op. Se, to af 
dem har allerede været i marken og hente grøntsager, 
for der skal til at laves frokost, så hele familien hjælper 
med at lave mad. To gange om året kommer den tørre 
årstid, hvor det slet ikke regner i mange måneder. Så 
kan markerne tørre helt ud og så er der mangel på mad. 
Engang for et par år siden, da der var en særlig slem tør 
årstid i Uganda, blev hele familiens høst ødelagt. Og så 
var hele familien faktisk ved at dø af sult. De blev held-
igvis reddet af en sød og venlig præst, som gav dem to 
store sække med majs. Lige siden har familien sørget 
for at passe deres marker rigtig godt og altid gemme 
noget mad, hvis der skulle komme tørke igen.

Nu er Sharons mor i gang med at gøre madbananerne 
klar, mens Sharon og hendes veninde, Deborah, sjipper 
med et sjippetov, de selv har lavet af bananblade.

mad - madbananer med bønnemos, uhm! Da de er fær-
dige med at spise, skal alle de andre til at gå udenfor, 
men Sharon siger: “Vent lige, alle sammen, jeg har en 
overraskelse!” Og så går hun hemmelighedsfuld ud og 
henter desserten. Hele familien bliver ellevilde, da de 
ser mangoerne og sukkerrørene!

Især Sharons mindre søskende hopper og danser! De 
griner og spiser løs, imens Sharon fortæller... 

hvordan de var lige ved at falde ned af træet, mens de 
plukkede mangofrugterne... 

SpørgSmål: 
	Hvad spiser Sharon og hendes familie i løbet af en dag?
	Hvad kan Sharon rigtigt godt lide?
	Hvad spiser du typisk i løbet af en dag?
	Hvad synes du forskellen er på Sharons mad og din mad?
	Har du prøvet ikke at få mad i lang tid?
	Hvis du har, hvordan føles det så?

SpørgSmål til alle tre hiStorier
	Hvordan tror du, det er at leve som børnene
  i Uganda?
	Hvad ville du savne, hvis du skulle leve 
 som barn i Uganda?
	Tror du, at du ville have et godt liv der?
	Hvilke hjælpemidler har din familie, 
 når I laver mad og hvor får I maden fra?
	Synes du, at børnene i Uganda
  har brug for Danmarks og din hjælp? 
	Hvis du skulle give dem noget, 
 hvad synes du så, de trænger til?
	Hvad kan du gøre?

mad og fælleSSkab i børnehøjde 
Sharon og Sukkerrørene
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afrika for børn  er fyldt med oplevelser i 
børnehøjde. Sanselighed, nysgerrighed og for-

undring aktiveres blandt de 5- til 10-årige, når 
AFrIkA FOr BørN gennem musik, historier, kunst, 

film og undervisningsoplæg skaber et link mellem børne-
liv i Afrika og Danmark.

                         LæS MErE På www.afrikaforbørn.dk


