
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



Så sætter de sig på græsset og spiser. Men hov, de har 
jo ikke nogen ske til at spise med! 
Hvad gør man så? 

Jo, det er ret smart. Børnene har fundet ud af, at man 
da bare kan bruge sin lineal fra matematiktimen til at 
spise med!

Smart, hva?

Hvis man ikke har en lineal, kan man også bare drikke 
grøden! Når alle børnene har spist grøden, løber nogle af 
de store piger nogle gange ud og finder nogle lækre søde 
sukkerrør, for så kan børnene få en slags dessert!

Sukkerrørene er søde og gode, men når man har suget 
og tygget al sukkeret ud af grenen, skal man huske at 
spytte resten ud.

For man kan jo ikke spise en hel gren!

Bagefter er der lige tid til, at Betty og hendes venner 
kan spille bold, inden de skal ind til timen igen. 

Det var en god frokostpause!

Det er snart spisefrikvarter på Racai-skolen i Uganda, 
som ligger i Afrika. Alle børnene kan næsten ikke kon-
centrere sig længere, for de er sultne og tænker på 
deres frokost.

Så de er rigtig glade, da klokken endelig ringer og de 
kan løbe ud for at lege og spise. Men hvad skal de 
egentlig have til frokost?

Betty er en af de store piger i skolen, så hun hjælper 
altid med at lave mad til de andre børn. Men på sko-
len i Racai kan man ikke bare hente en madpakke i 
køleskabet, for de har slet ikke et køleskab. I stedet 
laver Betty og nogle af de andre børn maden helt fra 
bunden. Først skal de tænde et bål.

Se, her er pigerne ved at tænde ilden under den store 
gryde: De skal passe på, at de ikke brænder hænderne el-
ler kommer til at træde i bålet med deres bare tæer! 

Så, nu brænder ilden og pigerne er ved at lave majs-
grød. Der er en kæmpe portion i den store gryde, for der 
er jo mange sultne børn.

Nu er maden ved at være klar, så mens Betty gør grøden 
helt færdig, stiller de andre børn sig op i en laaaang kø, 
så de kan få frokost.

Uhm, de er sultne! Børnene har en lille spand med 
hjemmefra, som de får grød i.

SpørgSmål: 
	Beskriv hvordan børnene på Racai-skolen 
 holder frokostpause.
	Hvordan holder din klasse frokostpause?
	Hvem laver mad til dig?

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 
SpiS med lineal
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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


