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Lærervejledning til Hele Verden i Skole 2015  
 

Børn skal vide, hvad der foregår rundt omkring i verden. Viden om andre lande samt international 

kultur- og samfundsforståelse er vigtige forudsætninger for at kunne deltage aktivt i en globaliseret 

verden. Hele Verden i Skole er en oplagt måde at gøre eleverne klogere på den verden, de lever i.  

 

Med Hele Verden i Skole kan dine elever: 

 Lære om børn i Guatemala 

 Opleve glæde ved at læse 

 Identificere sig med børn fra andre lande 

 Opnå viden om børns rettigheder 

 Udvide deres viden om verden og forståelse af andre kulturer 

 Reflektere over begreber som demokrati, globalisering, ulighed og ligeværd 

   

De nye Fælles Mål 

Vi har valgt at koble materialet til de Forenklede Fælles Mål. Opgaverne til de enkelte fag er 

således linket op på konkrete kompetenceområder, færdigheds- og vidensmål. 

 

I lærervejledningerne til de enkelte fag afsluttes hvert enkelt opgaveforslag med en henvisning til 

Forenklede Fælles Mål. Der er i kursiv henvist til: 

 

Kompetenceområde (efter x. klasse)/Færdigheds- og vidensmål-område/konkrete færdigheds- og 

vidensmål. 

 

Sådan er lærermaterialet bygget op 
På hjemmesiden www.heleverdeniskole.dk/laeseraketten findes en række temaer, der hver især 

sætter fokus på forskellige aspekter ved livet i Guatemala og børns vilkår her. Hjemmesiden 

indeholder mange billeder og små film. Lad eleverne gå på opdagelse i de enkelte temaer og blive 

kloge på Guatemala.  
 

I år har vi valgt at faginddele opgaveforslagene. De steder hvor opgaveforslagene henviser til 

specifikke elementer af hjemmesiden, er dette anvist under det enkelte fag. Brug opgaveforslagene 

til inspiration og udvælg de dele, der passer til din undervisning.  

 

Med temaet ”Guatemalas børn” knytter vi direkte an til bogen LæseRaketten. Temaet er tænkt som 

en måde at lade danske børn komme tæt på jævnaldrende børn i et andet land. De små film, 

billederne og fortællinger kan skabe udgangspunkt for samtaler og diskussioner i klassen. Temaet er 

dermed med til at sætte elevernes hverdag i relief og give dem en større forståelse for livet i et 

udviklingsland. Ved at integrere flere forskellige kommunikationsformer i temaet, er det målet, at 

eleverne kommer til at føle sig tættere på virkeligheden i Guatemala.  

 

http://www.heleverdeniskole.dk/laeseraketten
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Opgaveforslag til portræthistorierne i LæseRaketten og indholdet i dette tema er ikke inddelt efter 

fag, men direkte relateret til de enkelte børn, som I møder i LæseRaketten.  

Ligeledes er opgaveforslag til de skønlitterære tekster i LæseRaketten samlet selvstændigt.  

 

Forlag til temauger 
Som tidligere år har vi udarbejdet en række forslag til temauger. Indholdet i temaugerne relaterer til 

hjemmesidens materiale, og gør det nemt for dig som lærer at arbejde intensivt med 

undervisningsmaterialet. Under indgangen temauger (http://heleverdeniskole.dk/guatemala-

temauger/) findes også en PowerPoint-præsentation af Guatemala, som kan bruges som 

introduktion til arbejdet med Guatemala, hvad enten der er tale om en temauge eller et kortere 

forløb.     
 

Opbygningen af teksterne på hjemmesiden  
Teksterne på hjemmesiden er opbygget, så de første linjer, i et letlæseligt sprog, giver en 

introduktion til sidens stof.  

 

Selve sidernes indhold er skrevet på mellemtrins-niveau. På nogle af siderne vil der nederst på siden 

henvises til ”Lær mere”. Disse undersider uddyber eller perspektiverer sidens indhold i et 

tekstformat på udskolingsniveau.  

 

”Lær mere” er således henvendt til dem, der kan og vil læse mere om et givent emne. Det kan 

bruges til de ældste elever men er også tænkt som en hjælp til differentiering. 
 

Arbejd med præsentationer via SkoleTube 
Hele Verden i Skole har i år indledt et samarbejde med SkoleTube. SkoleTube rummer en samling 

værktøjer, som I vil kunne bruge til en lang række aktiviteter og forløb, som kan understøtte jeres 

arbejde med LæseRaketten og Guatemala.  
 

I SkoleTube er der oprettet en ressourcekanal med film og billeder, som eleverne nemt kan hente og 

anvende i en række produktioner. Via værktøjerne i SkoleTube får eleverne mulighed for at arbejde 

med forskellige præsentationsformer i relation til arbejdet med LæseRaketten og Guatemala.  

I kan blandt andet lave en tegneserie om børnene fra LæseRaketten, få adgang til filmklip om 

LæseRakettens børn og lave jeres egen film, billedfortællinger og mediebøger, lave en præsentation 

med billeder fra Guatemala, arbejde med historisk formidling via en tidslinje og meget andet.  

 

For at gøre det nemt at gå til er der lavet videovejledninger, der gennemgår alle de muligheder og 

værktøjer, som LæseRaketten spiller op imod på Skoletube. På hjemmesiden findes en præsentation 

af de enkelte værktøjer og kanaler, der med videovejledninger guider jer til nemt at komme i gang.  

 

 

http://heleverdeniskole.dk/guatemala-temauger/
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