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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 

   

 

Den samlede lærervejledning indeholder:  

Introduktion til materialets opbygning           side 2 

Opgaver til ”Guatemalas Børn”                     side 4 

Opgaveforslag til dansk                                 side 10 

Opgaveforslag til historie                              side 20 

Opgaveforslag til Kristendom                       side 23 

Opgaveforslag til madkundskab                    side 26 

Opgaveforslag til matematik                         side 31 

Opgaveforslag til musik                                side 34 

Opgaveforslag til natur og teknik                 side 37 

Opgaveforslag til de kreative fag                 side 46 

Opgaveforslag til samfundsfag                    side 50 

Opgaveforslag til geografi                           side 54 

Opgaver til de skønlitterære tekster             side 56 

Opgaveforslagene til de enkelte fag kan printes separat på: http://heleverdeniskole.dk/til-

laereren/opgaveforslag-opdelt-efter-fag/ 

Opgaver til LæseRakettens børn kan printes separat på: http://heleverdeniskole.dk/til-

laereren/opgaver-til-laeserakettens-born/ 

Opgaver til de skønlitterære tekster kan printes separat på: http://heleverdeniskole.dk/til-

laereren/opgaver-til-laeserakettens-skonlitteraere-tekster/ 

http://heleverdeniskole.dk/til-laereren/opgaveforslag-opdelt-efter-fag/
http://heleverdeniskole.dk/til-laereren/opgaveforslag-opdelt-efter-fag/
http://heleverdeniskole.dk/til-laereren/opgaver-til-laeserakettens-born/
http://heleverdeniskole.dk/til-laereren/opgaver-til-laeserakettens-born/
http://heleverdeniskole.dk/til-laereren/opgaver-til-laeserakettens-skonlitteraere-tekster/
http://heleverdeniskole.dk/til-laereren/opgaver-til-laeserakettens-skonlitteraere-tekster/
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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. 

De internationale vejledere i Undervisningsministeriet har kortlagt den globale dimension i de 

forenklede Fælles Mål for fagene engelsk, historie, samfundsfag, geografi og natur/teknologi. På 

deres hjemmeside kan du printe pdf´er, hvor den globale dimension i fagene er markeret: 

http://www.uvm.dk/Om-os/Ministeriets-internationale-arbejde/De-internationale-

vejledere/Vejledningsomraader/Det-globale-perspektiv-i-fagene 

 

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.  

 

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.     

http://www.uvm.dk/Om-os/Ministeriets-internationale-arbejde/De-internationale-vejledere/Vejledningsomraader/Det-globale-perspektiv-i-fagene
http://www.uvm.dk/Om-os/Ministeriets-internationale-arbejde/De-internationale-vejledere/Vejledningsomraader/Det-globale-perspektiv-i-fagene
http://www.uvm.dk/Om-os/Ministeriets-internationale-arbejde/De-internationale-vejledere/Vejledningsomraader/Det-globale-perspektiv-i-fagene
http://www.uvm.dk/Om-os/Ministeriets-internationale-arbejde/De-internationale-vejledere/Vejledningsomraader/Det-globale-perspektiv-i-fagene
http://www.heleverdeniskole.dk/laeseraketten
http://heleverdeniskole.dk/guatemala-temauger/
http://heleverdeniskole.dk/guatemala-temauger/
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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.  
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Opgaveforslag til ”Guatemalas Børn” 
 

Teresa 
 

Lav en radio-reportage 

Se den lille film ”Sejl med til Teresas by”. Lad eleverne indtale deres egen speak på en 

diktafon/telefon. Spil radioudsendelserne i klassen. 

 

Hvad leger vi? 

Teresa kan godt lide at tegne, male og klatre i træer sammen med sine venner, når de har fri fra 

skole.  

 Lav en liste over Teresas lege og elevernes bedste lege 

 Snak i klassen om forskelle og ligheder 

 

Skriv et postkort til Teresa på spansk 

Teresa er meget glad for sin skole. Hun lærer spansk og kakchiquel, som er et mayasprog. Hun er 

også lige gået i gang med engelsk. 

 Eleverne kan sende et postkort til Teresa 

 Lav en tegning på den ene side og lille tekst på den anden side. Teksten skal være på spansk. 

(Se PDF med spanske gloser) 

 Send postkortene ind til Hele Verden i Skole, så sørger vi for, at Teresa får dem: 

Hele Verden i Skole 

IBIS 

Vesterbrogade 2b 

1620 København V. 

 

Tegn alle siderne i Teresas yndlingsbog 

 Kig sammen på opslaget ”Læs med i Teresas yndlingsbog” 

Lav alle siderne med tallene 1-10. Hver side kan være et A4 papir med en tegning og en 

sætning (opgaven kan laves enkeltvis eller i små grupper) 

 Saml de 10 sider, så I har en bog 

 Siderne kan også hænges op ved siden af hinanden som en væg-bog 

 

Lav en model af Atitlan-søen 

Eleverne kan se filmen ”Sejl med til Teresas by”, billedserien ”Besøg Teresa i San Marcos Atitlan” 

og læse artiklen ”Da Atitlan-søen blev til”.  

 Lav en model af søen med de tre vulkaner og de mange landsbyer, som er bygget tæt ved 

vandet og ind i klipperne. Modellen kan være på et stort stykke pap eller i papmaché. 
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Trommedrengene 
 

Prøv at danse punta 

 Se den lille film ”David og Kellison trommer”. De spiller garifuna musik, som der kan 

danses til. Deres onkel Duen viser, hvordan dansen punta skal danses.  

 I kan også se nogle børn fra Nicaragua danse punta: 

http://heleverdeniskole.dk/laeseraketten/film-punta-dans/  

 Prøv selv at danse punta 

 

 

Camilo 
 

Hvad er en god ven? 

Camilos bedste ven hedder Julian. De er rigtig meget sammen.  

 Tal om venskab i klassen 

o Hvad laver Camilo og Julian sammen? 

o ”En god ven …” Eleverne laver ordkort, der fortsætter sætningen 

o Hæng alle ordkortene op og diskutér jer frem til de 10 vigtigste 

o Lav et stort venskabstræ i klassen og sæt de 10 ordkort på. Træet kan males på en 

planche, eller I kan finde en flot gren og bruge 

 

 

Hvad er din yndlingsbog? 

 

Camilo er glad for at læse. I billedserien ”Camilos verden” på hjemmesiden kan I se hans 

yndlingsbog – det er billede nr. 7.  

 Snak om yndlingsbøger i klassen 

o Find ud af, hvad bogen hedder på dansk 

o Kender I bogen? 

o Find ud af, hvad bogen handler om 

o Hvad er elevernes egen yndlingsbog? Hvorfor? 

o Præsentér jeres yndlingsbog for klassen (brug eventuelt PDF model af folder) 

 

Præsentér din skole 

 

Lav jeres egen lille film om jeres skole. Filmen skal være kort – ikke mere end 3-4 minutter 

 

 Se filmen ”Med Camilo i skole” i klassen  

 Del eleverne ind i mindre grupper 

 Grupperne beslutter, hvad de gerne vil have med i filmen 

 Hver gruppe laver et storyboard 

 Filmen skal klippes sammen og speakes 

 De færdige film ses i klassen og vises måske til andre klasser og/eller forældre 

http://heleverdeniskole.dk/laeseraketten/film-punta-dans/
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Johanna 
 

Hold et foredrag 

Lad eleverne holde et lille foredrag om Johanna. 

 De skal skrive cirka 10 stikord og udvælge 5-6 billeder 

 Eleverne skal øve sig på foredraget, som de enten kan holde for hele klassen eller for en 

gruppe. 

 

Pligter 

Johanna har mange pligter derhjemme. Det kan I læse om på s. 59 i LæseRaketten.  

 

 Lad eleverne lave en liste over deres egne pligter derhjemme 

 Tal om pligterne i klassen 

 Hvor lang tid bruger eleverne på deres pligter hver dag? 

 Får de lommepenge? 

 Synes de, det er i orden med pligter derhjemme 

 Sammenlign elevernes pligter med Johannas – find forskelle og ligheder 

 

Skriv Johannas Dagbog 

 Lad eleverne digte en dag i Johannas liv. Skriv historien, ud fra hvordan hun føler og tænker 

om det, hun foretager sig. Eleverne kan lade sig inspirere af følgende spørgsmål: 

o Hvad tænker hun på, når hun vågner om morgenen? 

o Hvad tænker hun på, når hun arbejder derhjemme? 

o Hvad lærer hun i skolen? 

o Hvad drømmer hun om natten? 

Hvis I har lyst til at lave jeres egen bog til formålet, så har vi en opskrift på hjemmesiden: 

http://heleverdeniskole.dk/laeseraketten/lav-en-bog-med-dit-maya-stjernetegn/  

 

Et interview til skolebladet 

 Lad eleverne læse på hjemmesiden om fredssalen i Chajul. De kan også se filmene om 

teaterstykket og farvelegen. 

Eleverne arbejder sammen to og to  

 De forbereder sammen 10 gode spørgsmål om fredsalene ud fra det, de har læst 

 Eleverne skiftes til at interviewe hinanden ud fra de 10 spørgsmål 

 Bagefter skriver de interviewet, så det vil kunne trykkes i skolebladet 

 Diskutér til sidst i klassen, om I har fået afklaret, hvad en fredssal er, hvad der foregår og 

hvorfor der er brug for en fredssal. 

 Leg farvelegen sådan som den beskrives på hjemmesiden 

 

http://heleverdeniskole.dk/laeseraketten/lav-en-bog-med-dit-maya-stjernetegn/
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Esvin 
 

Skriv et postkort til Esvin 

Esvin går på skolen CEIPA. Her lærer han også engelsk, men han er ikke så langt endnu, så jeres 

postkort må være skrevet på spansk. 

 Eleverne kan sende et postkort til Esvin 

 Lav en tegning på den ene side og tekst på den anden side. Teksten skal være på spansk. (Se 

PDF med spanske gloser.) 

 Send postkortene ind til Hele Verden i Skole, så sørger vi for, at Esvin får dem: 

Hele Verden i Skole 

IBIS 

Vesterbrogade 2b 

1620 København V. 

 
Lav et brætspil 

Esvin vil gerne uddanne sig til lærer, men der er mange forhindringer på hans vej. 

 

 Inddel elever i mindre grupper, som hver skal lave et brætspil, der tager udgangspunkt i 

Esvins drøm om at blive lærer og de udfordringer, der kan være på hans vej. Startfeltet er 

Esvins hus og målfeltet er for eksempel en skole, hvor Esvin arbejder som lærer. 

 

 Eleverne må først finde ud af, hvordan spillet skal se ud 

o Hvordan kommer man fra start til mål  

o Slås med terning, vendes kort, drejes med en skive eller? 

o Hvordan skal selve banen se ud? 

o Skal der være felter på pladen, hvor der skal ske noget specielt (ryk frem, ryk tilbage, 

prøv lykken-kort eller?) 

o Skal man kunne slås hjem? Skal der være genveje? 

 

 Eleverne kan finde inspiration her: 

o Esvin falder med den tunge vogn på markedet og brækker armen. Vent en omgang. 

o Esvin får gode karakterer i skolen. Ryk 2 felter frem. 

o Esvin får fat på en cykel, så han sparer busbilletten til byen. Du får en ekstra tur. 

o Esvins bedstefar bliver syg, og kan ikke passe de små søskende og hente brænde. Esvin 

må stoppe i skolen for en periode. Ryk tilbage til start. 

 

 Når alle grupper har lavet deres spil, kan I lave en spilletime, hvor eleverne kan spille 

hinandens spil. 
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Børnekonventionen 

På Esvins skole CEIPA underviser de også i børnekonventionen, så børn kender deres egne 

rettigheder. I kan læse mere om børns rettigheder under vores tema ”Børnearbejde.” Læs 

hovedpunkterne i børnekonventionen her: 

http://www.boerneraadet.dk/fns-boernekonvention/forkortet-udgave-af-fns-boernekonvention  

 

 Tal om rettighederne. I kan for eksempel tale om: 

 

o Hvad er en menneskeret? 

o Hvorfor findes der en børnekonvention? 

o Er børnekonventionen også på skemaet i danske skoler? Hvorfor/hvorfor ikke? 

o Hvordan kan man sikre, at menneskerettigheder bliver overholdt? 

 

 
 

Edward 
 

En malende beskrivelse 

På s. 85 i LæseRaketten er der en beskrivelse af en bådtur på floden.  

 Læs beskrivelsen højt i klassen 

 Find beskrivende tillægsord og billedsprog 

 Brug beskrivelsen til at male store billeder 

 Lav en udstilling med billederne og skriv en kort tekst til hver. 

 

Gæt en kendt 

Edward er fan af rapperne Boy C og Murder Cat. Snak i klassen om idoler. Hvem er eleverne fan af 

og hvorfor? Det kan være alle slags idoler: sportsfolk, filmstjerner… 

 

 Bed eleverne skrive navnene på 3 kendte personer på 3 forskellige lapper papir. 

 Inddel klassen i 4 grupper. Grupperne inddeles yderligere i 2-3 hold. Papirlapperne med 

navnene lægges i en skål. 

 En person vælges fra hvert hold. Denne person tager et stykke papir fra skålen. Det er nu op 

til de resterende holdmedlemmer at gætte navnet på papiret (se nedenstående regler) 

 Hvert hold får 1 minut til at gætte så mange navne som muligt. Brug et stopur til at holde 

styr på tiden.  

 Der er tre runder. Efter hver runde tælles antallet af papirlapper, og det skrives ned hvor 

mange hvert hold har gættet. 

 Når der ikke er flere stykker papir tilbage, stopper runden.  

 Hvert hold tæller op, folder papirlapperne sammen og lægger papirlapperne ned i skålen 

igen. Papirlapperne genbruges i næste runde. 

 

 

http://www.boerneraadet.dk/fns-boernekonvention/forkortet-udgave-af-fns-boernekonvention
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Første runde 

Man må sige hvad som helst, undtagen navnet på personen.  

Anden runde 

I anden runde må man kun sige et ord. Det må stadig ikke være navnet på personen.  

Tredje runde 

Man må ikke sige noget overhovedet, men skal derimod mime personen på den papirlap man har 

trukket.  

 

Til sidst tælles det hele sammen. Det hold, der har fået flest papirlapper over de tre runder, vinder. 

 

 

Garifuna musik 

 Lyt til garifunaernes musik på hjemmesiden. Måske kan I finde flere numre på YouTube. 

http://heleverdeniskole.dk/laeseraketten/edward-og-musikken/  

 Beskriv musikken – rytmer, instrumenter… 

 Lav en dans, der passer til musikken 

 

 

Prisilla 
 

Et portræt af Prisilla 

 Lad eleverne skrive et portræt af Prisilla til et dansk ungdomsblad 

 Artiklen skal både indeholde fakta, følelser og refleksion over livet i et andet land 

 Lav et flot layout og hæng portrætterne op i klassen 

 

Prisilla i fremtiden 

Prisilla har nogle klare ønsker for fremtiden. Hun vil gerne være journalist og hun vil gerne have sin 

familie samlet igen. 

 Tag et kig i krystalkuglen og skriv en historie eller et essay om Prisillas liv om 5 eller 10 år. 

(vedlagt PDF ”Hvad er et essay?”) 

 

En politirapport fra en af de røde zoner 

 

 Læs portrættet af Prisilla i LæseRaketten og afsnittet om Guatemala City på hjemmesiden  

 Undersøg hvordan man skriver en politirapport  

 Skriv derefter en rapport, hvor politiet har været ude til et slagsmål mellem rivaliserende 

bander 

 

 

 

  

http://heleverdeniskole.dk/laeseraketten/edward-og-musikken/
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Opgaveforslag til dansk 
 

 
På marked i Guatemala  
På hjemmesiden under ”Værd at vide om Guatemala”, har vi samlet en række billeder fra markeder 

i Guatemala. Få børnene til at søge inspiration i billederne og bed dem tegne eller male en 

markedsplads i Guatemala. De kan også skrive en historie om en situation, der udspiller sig på et 

marked i Guatemala. Få inspiration historien om Esvin fra LæseRaketten. 

 
Fælles Mål:  

 Læsning (efter 2. klasse)/ Finde tekst/ Eleven kan finde tekster ved at navigere på alderstilpassede 

hjemmesider    

 Læsning (efter 2. klasse) / Sammenhæng/ Eleven kan forholde sig til teksten emne 

 Læsning (efter 2. klasse) /Fremstilling/ Eleven kan udarbejde enkle tekster med billeder og skrift 
 

Hvorfor skal man gå i skole? 

På hjemmesiden under ”Skole i Guatemala” kan I læse om, hvordan det er at gå i skole i 

Guatemala. Læs teksterne med eleverne og diskutér følgende spørgsmål:  

 Hvorfor er det vigtigt at gå i skole? 

 Hvad tænker I om, at nogen børn i verden ikke kommer i skole? 

 Hvorfor er det vigtigt at gå i skole?  

 Hvorfor tror I, mange børn i udviklingslande ikke kommer i skole?  

 Hvordan tror I, deres hverdag ser ud – hvad laver de? 

 Hvordan ville jeres hverdag se ud, hvis I ikke gik i skole?  

 Hvad betyder det, at uddannelse er en rettighed? Og hvad tænker I om, at 57 mio. børn i 

verden ikke kommer i skole? 

Lav en brainstorm i klassen over, hvad en god skole er? Hvilke forventninger er der til hhv. lærere 

og elever? Eleverne kan også diskutere, hvad der er godt ved deres skole, og hvad der kunne blive 

bedre. Lad eleverne blive enige om de vigtigste punkter, og udform en liste over den ideelle skole. 

 
Fælles Mål:  

 Læsning (efter 2. klasse)/ Finde tekst/ Eleven kan finde tekster ved at navigere på alderstilpassede 

hjemmesider    

 Læsning (efter 2. klasse) / Sammenhæng/ Eleven kan forholde sig til teksten emne 

 Fortolkning (efter 2. klasse) /Fortolkning / Eleven kan deltage i enkel fortolkning 

 Fortolkning (efter 2. klasse) /Vurdering/ Eleven kan udtrykke egen opfattelse af teksten 

 Fortolkning (efter 2. klasse) /Perspektivering/  Eleven kan sætte tekstens tema i relation til eget liv 

 Læsning (efter 4. klasse)/ Finde tekst/ Eleven kan navigere ud fra søgespørgsmål på alderstilsvarende 

hjemmesider 

 Fortolkning (efter 4. klasse) /Fortolkning / Eleven kan forklare sin tekstforståelse  

 Fortolkning (efter 4. klasse) / Oplevelse og indlevelse/ Eleven kan udtrykke sig om tekstens univers 
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Skriv en klassekonvention 
Snak om børns rettigheder. Du kan evt. tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:  

- Hvad er børnerettighederne? 

- Hvem har lavet dem, og hvem gælder de for? 

- Hvilke børnerettigheder kender I til? 

Tal efterfølgende om forholdene i jeres egen klasse og på skolen. Lad eleverne overveje hvilke 

regler, der vil være passende af have i jeres klasse for, at alle bliver hørt og føler sig godt tilpas i 

klasseværelset.  

Ud fra denne diskussion kan eleverne udarbejde en klassekonvention med regler, der skal 

overholdes i klasselokalet. Samle alle punkterne i et ark og lad eleverne skriveunder. Skulle der 

opstå problemer i klassen efterfølgende kan konventionen tages frem som udgangspunkt for at løse 

problemet.   
Fælles Mål:  

 Kommunikation (efter 4. klasse)/ Dialog/ Eleven kan indgå i dialog i mindre grupper 

 

 

Mal et budskab  
Søg inspiration i billederne af murmalerier på hjemmesiden under ”Vær Kreativ.  Få eleverne til at 

tænke over, hvad der er vigtigt for dem, og hvad de gerne vil fortælle verden. 

Eleverne skal nu male et budskab på et stort stykke papir eller en væg, som I må udsmykke. Hæng 

malerierne op i klassen eller på skolen.  
Fælles Mål:  

 Læsning (efter 2. klasse)/ Finde tekst/ Eleven kan finde tekster ved at navigere på alderstilpassede 

hjemmesider    

 Læsning (efter 2. klasse) / Sammenhæng/ Eleven kan forholde sig til teksten emne 

 Fortolkning (efter 2. klasse) /Fortolkning / Eleven kan deltage i enkel fortolkning 

 Fortolkning (efter 2. klasse) /Vurdering/ Eleven kan udtrykke egen opfattelse af teksten 

 Fortolkning (efter 2. klasse) /Perspektivering/  Eleven kan sætte tekstens tema i relation til eget liv 

 Læsning (efter 4. klasse)/ Finde tekst/ Eleven kan navigere ud fra søgespørgsmål på alderstilsvarende 

hjemmesider 

 Fortolkning (efter 4. klasse) /Fortolkning / Eleven kan forklare sin tekstforståelse  

 Fortolkning (efter 4. klasse) / Oplevelse og indlevelse/ Eleven kan udtrykke sig om tekstens univers 
 

 
Lav bekymringsdukker 
På hjemmesiden under ”Vær Kreativ” kan I læse om og lære at lave bekymringsdukker. Tal i 

klassen om, hvilke bekymringer børn i Guatemala kan have, og hvilke bekymringer eleverne selv 

har. 

Lad eleverne lave deres egne bekymringsdukker. Sæt blomsterpinde på dukkerne og lav et 

dukketeater. Historien kan tage udgangspunkt i klassens snak om bekymringer.  

Eleverne kan også lave en stopmotion film med bekymringsdukkerne eller skrive en novelle om 

”sin bekymringsdukke.” 
Fælles Mål:  

 Fortolkning (efter 2. klasse) /Vurdering/ Eleven kan udtrykke egen opfattelse af teksten 

 Fortolkning (efter 2. klasse) /Perspektivering/  Eleven kan sætte tekstens tema i relation til eget liv 
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 Fortolkning (efter 4. klasse) / Oplevelse og indlevelse/ Eleven kan udtrykke sig om tekstens univers 

 Kommunikation (efter 4. klasse)/ Krop og drama/ Eleven kan dramatisere tekster og temaer sammen med 

andre 
 

Drømme  
Alle har drømme for deres liv. Nogle drømmer om at vinde X-factor og blive berømte, andre 

drømmer om at blive læge eller murer. Nogle drømmer om at blive rige eller rejse jorden rundt. I 

Guatemala drømmer mange børn om få mad nok, komme i skole eller ikke at blive syge. Snak med 

eleverne om forskelle på drømme for børn i Danmark og i Guatemala. Få inspiration i 

portræthistorierne i Læseraketten og i det udbyggede materiale der findes på hjemmesiden under 

”Guatemalas børn”. 
Fælles Mål:  

 Kommunikation (efter 4. klasse)/ Dialog/ Eleven kan indgå i dialog i mindre grupper 

 

 
Hvad er en myte? 
Tal med eleverne om, hvad der karakteriserer en myte. På hjemmesiden under ”Værd at vide om 

Guatemala” kan eleverne læse skabelsesmyten fra Popul Vuh, der er mayaernes hellige bog. Når 

eleverne har læst myten, kan I tale om følgende spørgsmål: 

- Kender eleverne andre myter?  

- Måske kender de nogle danske/nordiske myter? 

- Hvordan er der forskel på verdensbilledet i de forskellige myter?  

- Hvad kendetegner verdensbilledet for de guatemalanske myter over for eksempelvis 

bibelske sagn, nordisk mytologi?  

 

Fælles Mål:  

 Fortolkning (efter 4. klasse) /Fortolkning / Eleven kan forklare sin tekstforståelse  

 Fortolkning (efter 4. klasse) / Oplevelse og indlevelse/ Eleven kan udtrykke sig om tekstens univers 
 

 
Skriv en myte  
Lad eleverne sigte deres egen myte ud fra et dansk fænomen. De kan f.eks. fortælle en myte om, 

hvorfor græsset er grønt, eller hvorfor der bor hjorte i Danmark. Lad eleverne skrive myten ned. 

Bed eleverne om at illustrere deres myte. Lav en udstilling i klassen med de illustrerede myter. 
Fælles Mål:  

 Fremstilling (efter 4. klasse)/ Fremstilling/ Eleven kan udtrykke sig kreativt og eksperimenterende  

 

 

Undervisning på et fremmed sprog 
Læs om ”Skole i Guatemala” og om ”Guatemalas Børn” på hjemmesiden. 

Indled timen med at tale om følgende tre spørgsmål: 

 Er der nogen i klassen, som taler et andet sprog end dansk?  

 Er der nogen, der har oplevet at begynde i en skole, hvor de ikke forstod, hvad der blev 

sagt? 
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 Hvad er godt ved at kunne tale flere sprog? 

Lån eventuelt en tysk- eller fransklærer de første fem minutter af timen, og lad ham eller hende 

begynde undervisningen på fransk eller tysk. Når læreren er gået, kan I tale om, hvordan eleverne 

oplevede ikke at forstå, hvad der blev sagt. Hvor meget forstår klassen af det, der bliver fortalt? 

Hvordan tror de, det vil være at gå i en skole, hvor man ikke forstår, hvad læreren siger? 
 

Fælles Mål:  

 Læsning (efter 2. klasse)/ Finde tekst/ Eleven kan finde tekster ved at navigere på alderstilpassede 

hjemmesider    

 Læsning (efter 2. klasse) / Sammenhæng/ Eleven kan forholde sig til teksten emne 

 Fortolkning (efter 2. klasse) /Fortolkning / Eleven kan deltage i enkel fortolkning 

 Fortolkning (efter 2. klasse) /Vurdering/ Eleven kan udtrykke egen opfattelse af teksten 

 Fortolkning (efter 2. klasse) /Perspektivering/  Eleven kan sætte tekstens tema i relation til eget liv 

 Læsning (efter 4. klasse)/ Finde tekst/ Eleven kan navigere ud fra søgespørgsmål på alderstilsvarende 

hjemmesider 

 Fortolkning (efter 4. klasse) /Fortolkning / Eleven kan forklare sin tekstforståelse  

 Fortolkning (efter 4. klasse) / Oplevelse og indlevelse/ Eleven kan udtrykke sig om tekstens univers 

 Kommunikation (efter 4. klasse)/ Sprog og kultur/ Eleven kan undersøge eget og andres sprog og sproglige 

baggrund 
 
 
Meningsspil 
Dette spil lægger op til, at eleverne reflekterer over deres egen mening og argumenterer for deres 

holdning. Med meningsspillet lærer eleverne, at der ofte er forskellige holdninger til ét spørgsmål. 

 

Ryk bordene ud til væggene og lad eleverne stille sig på midten af gulvet. I den ene side af lokalet 

er man uenig, i den anden enig. Læs forskellige udsagn om politik og etik op for eleverne – se 

nedenstående udsagn til inspiration. Lad eleverne placere sig i rummet i forhold til, hvad de mener 

om udsagnet. Spørg ind til, hvorfor de har placeret sig, som de har, og lad dem argumentere for 

deres placering.  

 

Lad eventuelt eleverne debattere med hinanden. Så dem, der er enige i udsagnet fremlægger deres 

argumenter, og dem der er uenige fremlægger deres argumenter. Prøv derefter at bede eleverne 

vurdere igen, om de er enige eller uenige – og bed dem uddybe, hvis de for eksempel har skiftet 

mening undervejs.  

 

Eksempler på udsagn: 

 Man kan godt klare sig uden at gå i skole. 

 Det er ok at arbejde i stedet for at gå i skole, hvis ens familie har brug for hjælp. 

 Det er ligegyldigt, om elever har medindflydelse på deres skole. 

 Det er ok, at der er forskel på rig og fattig i et land. 

 Det er godt at kun en person bestemmer i et land. 

 Det er ok, at mænd bestemmer i et samfund. 

 Børn skal have ret til at blive undervist på deres eget sprog. 

 Det er ok at læreren bestemmer hvad eleverne skal lave.  
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 Forældre bestemmer over deres børn.  

 
Fælles Mål:  

 Kommunikation (efter 4. klasse) / Dialog/ Eleven kan lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og 

respons 

 Kommunikation (efter 6. klasse)/Dialog/ Eleven kan tage forskellige roller i en styret debat 

 

 

Spørgsmålsleg 
Lad eleverne læse temaerne ”Guatemalas historie”, ”Skole i Guatemala” og ”Værd at vide om 

Guatemala”.  

Eleverne stiller sig i to cirkler – overfor hinanden. Alle elever skal have én overfor sig at snakke 

med. Læreren stiller spørgsmål til eleverne, som de skal diskutere med hinanden. Den inderste 

cirkel rykker én gang til højre, hver gang der stilles et nyt spørgsmål.  

Spørgsmålene kan starte med at være overordnede/generelle spørgsmål:  

- Hvad er din livret? 

- Hvad er din yndlings bog? 

- Hvad var din bedste ferie? 

Derefter kan spørgsmålene blive mere specifikke og relateret til jeres arbejde med Guatemala: 

- Hvorfor er det vigtigt, at alle børn kommer i skole?  

- Hvorfor tror I, at spanierne koloniserede Guatemala? 

Fælles Mål:  

 Kommunikation (efter 4. klasse) / Dialog/ Eleven kan lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og 

respons 

 Kommunikation (efter 6. klasse)/Dialog/ Eleven kan tage forskellige roller i en styret debat 

 
 
Billedanalyse og børnerettigheder  
På hjemmesiden under ”Vær Kreativ” har vi samlet en række billeder af murmalerier i Guatemala. 

Murmalerierne bliver ofte brugt til at udtrykke et særligt budskab. Tag udgangspunkt i billederne, 

og tal om budskaberne med din klasse. Tal om, hvordan malerierne hænger sammen med landets 

historie, og hvilke temaer der er i billederne.  

På billede 3 og 4 ses en skolemur, hvor eleverne har malet børns rettigheder. Diskuter spørgsmålene 

på klassen: 

 Hvad er børnerettighederne? 

 Hvem har lavet dem, og hvem gælder de for? 

 Hvilke børnerettigheder kender I til? 

 Hvad betyder ytringsfrihed?  

 Hvorfor maler børn og unge disse murmalerier? 

Fælles Mål:  

 Kommunikation (efter 4. klasse) / Dialog/ Eleven kan lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og 

respons 
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 Kommunikation (efter 6. klasse)/Dialog/ Eleven kan tage forskellige roller i en styret debat 
 Fortolkning(efter 6. klasse)/ Fortolkning/ Eleven har viden om motiv og tema  

 
Prøv at tale spansk 
I Guatemala er det officielle sprog spansk. Nedenstående er en række spørgsmål oversat til spansk. 

Lad elever interviewe hinanden på spansk. 

 

Dansk Spansk 

Spørgsmål: Preguntas: 

Hvad hedder du? ¿Como te llamas? 

Hvor bor du? ¿Donde vives? 

Hvor mange søskende har du? ¿Cuantos hermanos tienes? 

Hvor går du i skole? ¿Donde estudias? 

Hvad er din livret? ¿Qué es tu comida favorita? 

Hvad laver du i din fritid? ¿Qué haces en tu tiempo libre? 

Svar: Respuestas: 

Jeg hedder … Me llamo … 

Jeg bor i … Vivo en … 

Jeg har x antal søstre og x antal brødre Tengo x hermanas y x hermanos 

Jeg går i skole i … Estudio en … 

Min livret er… Mi comida favorita es … (det danske navn) 

Jeg dyrker sport / Jeg spiller musik / Jeg ser tv / 

Jeg er sammen med mine venner/veninder 

Hago deporte / Toco la música / Veo la tele / 

Estoy con mis amigos/amigas 

 

Tal: Números: 

1 Uno 

2 Dos 

3 Tres 

4 Cuadro 

5 Cinco 

6 Seis 

7 Siete 

8 Ocho 

9 Nueve 

10 Diez 

 

Udtale:  

 På spansk har de et bogstav som er ’ll’ (udtales elje). Når du udtaler bogstavet i sætning, 

lyder det som et blødt ’j’.  

 ’J’ udtales hårdt med en svag rrr-lyd i ganen. 

 ´H´udtaler man ikke. Det er stumt. 
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 ’Y’ udtales som ’i’. 

 ’T’ udtales som et hårdt ’d’. Mens ’d’ udtales blødt. 

 ’R’erne ruller man med tungen på.  

 

Fælles Mål:  

 Kommunikation (efter 4. klasse)/ Sprog og kultur/ Eleven kan undersøge eget og andres sprog og sproglige 

baggrund 

 Kommunikation (efter 6. klasse)/ Sprog og kultur/ Eleven har viden om samspillet mellem sprog, kultur og 

sproglig mangfoldighed 

 

 
Børnearbejde  
Læs Esvins historie i LæseRaketten og om Esvin på hjemmesiden under temaet ”Guatemalas børn”. 

Diskutér derefter, om dét Esvin laver, er børnearbejde. Er det okay, at børn arbejder? Kender I 

nogle børn, der arbejder? Kan man kalde det børnearbejde, når børn i Danmark har et fritidsarbejde 

eller pligter hjemme? 

Under temaet ”Børnearbejde” findes der tekster og opgaver om børnearbejde og børns rettigheder. 

 

At leve som mindretal 
Oprindelige folk lever som mindretal i Guatemala. Det betyder, at de bor og lever anderledes end de 

fleste i landet. Under temaet ’Guatemalas børn’ kan i læse om Edward, Johanna og Esvin, der alle 

tilhører en minoritet i Guatemala. Måske er der nogen i klassen, der tilhører en minoritet i Danmark. 

Tal om hvad sprog og traditioner betyder, når man lever som mindretal.  
 

Fælles Mål:  

 Læsning (efter 2. klasse)/ Finde tekst/ Eleven kan finde tekster ved at navigere på alderstilpassede 

hjemmesider    

 Læsning (efter 2. klasse) / Sammenhæng/ Eleven kan forholde sig til teksten emne 

 Fortolkning (efter 2. klasse) /Fortolkning / Eleven kan deltage i enkel fortolkning 

 Fortolkning (efter 2. klasse) /Vurdering/ Eleven kan udtrykke egen opfattelse af teksten 

 Fortolkning (efter 2. klasse) /Perspektivering/  Eleven kan sætte tekstens tema i relation til eget liv 

 Læsning (efter 4. klasse)/ Finde tekst/ Eleven kan navigere ud fra søgespørgsmål på alderstilsvarende 

hjemmesider 

 Fortolkning (efter 4. klasse) /Fortolkning / Eleven kan forklare sin tekstforståelse  

 Fortolkning (efter 4. klasse) / Oplevelse og indlevelse/ Eleven kan udtrykke sig om tekstens univers 

 Kommunikation (efter 4. klasse) / Dialog/ Eleven kan lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og 

respons 
 Kommunikation (efter 4. klasse)/ Sprog og kultur/ Eleven kan undersøge eget og andres sprog og sproglige 

baggrund 

 Kommunikation (efter 6. klasse)/Dialog/ Eleven kan tage forskellige roller i en styret debat 
 Fortolkning(efter 6. klasse)/ Fortolkning/ Eleven har viden om motiv og tema  

 Kommunikation (efter 6. klasse)/ Sprog og kultur/ Eleven har viden om samspillet mellem sprog, kultur og 

sproglig mangfoldighed 
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Ulighedsdag  
Lav en temadag under overskriften ’Klassens eller Skolens ulighedsdag’. Dette er en dag, hvor hver 

klasse/hver elev får tildelt en bestemt rang. Klassen/eleven skal herefter handle efter denne rang.  

Læreren kan give forskellige fordele til ”de rige” og ulemper til ”de fattige”. Det kan for eksempel 

være, at kun de rige må sidde ved borde og stole, og de fattige må sidde på gulvet. Man kan også 

give de rige flere hjælpemidler end de fattige.  

Når dagen er omme, skal der samles op på dagen. Diskutér, eventuelt i mindre grupper, hvordan I 

havde det i løbet af dagen. Hvordan føltes det at være rig/fattig? Hvilke fordele/ulemper havde I? 

Hvordan kan det I oplevede relateres til virkeligheden? 

 
Fælles Mål:  

 Kommunikation (efter 4. klasse) / Dialog/ Eleven kan lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og 

respons 

 Kommunikation (efter 6. klasse)/Dialog/ Eleven kan tage forskellige roller i en styret debat 
 Fortolkning(efter 6. klasse)/ Fortolkning/ Eleven har viden om motiv og tema  

 

 

Ulige ressourcefordeling  
Hæld en lille del af en pose slik eller popcorn i en skål og resten af posen i en anden skål. To eller 

tre elever må dele indholdet af den store skål, mens resten af klassen skal deles om indholdet i den 

lille skål. Afvent elevernes reaktion. Når de begynder at tale om, at det er uretfærdigt, er der åbnet 

op for en diskussion om ressourcefordeling.  

I kan for eksempel tale om: 

 Er det retfærdigt, at ressourcerne ikke er ligeligt fordelt i verden? 

 Hvem kan gøre noget for en mere retfærdig ressourcefordeling? 

 Bør man give noget til dem, der har mindre end en selv? 

 Gav eleverne med meget slik noget til dem, der ikke havde så meget? 

 
Fælles Mål:  

 Kommunikation (efter 4. klasse) / Dialog/ Eleven kan lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og 

respons 

 Kommunikation (efter 6. klasse)/Dialog/ Eleven kan tage forskellige roller i en styret debat 
 Fortolkning(efter 6. klasse)/ Fortolkning/ Eleven har viden om motiv og tema  

 

 

Dakar uddannelsesmålene 
Der er stadig en del børn i Guatemala, som ikke går i skole. I 2000 mødtes verdens præsidenter og 

ministre for at finde en løsning på dette problem. De mødtes i Senegals hovedstad, som hedder 

Dakar. Danmark var også med til mødet. Verdens ledere blev på dette møde enige om 6 mål for 

uddannelse. Lad eleverne undersøge, hvad de seks Dakar uddannelsesmål går ud på. Undersøgelsen 

skal munde ud i en fremstilling af en plakat, der oplyser om og argumenterer for arbejdet med at få 

flere børn i skole. Eleverne kan bruge de informationer og argumenter, de har fundet frem til i de 

forrige opgaver. 
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I maj 2015 samles verdens ledere igen i Korea for at samle op på de gamle mål og formulere nogle 

nye. Undersøg gerne, hvordan det er gået med de gamle mål. Find blandt andet informationer her: 

http://verdensbedstenyheder.dk/ 

 
Fælles Mål:  

 Læsning (efter 4. klasse)/ Finde tekst/ Eleven kan navigere ud fra søgespørgsmål på alderstilsvarende 

hjemmesider 

 Fortolkning (efter 4. klasse) /Fortolkning / Eleven kan forklare sin tekstforståelse  

 Fortolkning (efter 4. klasse) / Oplevelse og indlevelse/ Eleven kan udtrykke sig om tekstens univers 

 Kommunikation (efter 4. klasse) / Dialog/ Eleven kan lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og 

respons 

 Kommunikation (efter 6. klasse)/Dialog/ Eleven kan tage forskellige roller i en styret debat 
 Fortolkning(efter 6. klasse)/ Fortolkning/ Eleven har viden om motiv og tema  

 

Arbejd med formidling via SkoleTubes værktøjer 
Via værktøjerne i SkoleTube får eleverne mulighed for at arbejde med forskellige 

præsentationsformer i relation til arbejdet med LæseRaketten og Guatemala. Via SkoleTube får I 

adgang til en lang række film og billeder, som I kan bruge i jeres produktioner.  

 

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, og vi har oprettet versioner af de 

enkelte værktøjer, som eleverne har mulighed for at arbejde videre på. Se: 

http://heleverdeniskole.dk/til-laereren/skoletube/ 

 

Der er oprettet en kanal, hvor elever fra hele landet kan dele deres produktioner, og hvor I kan søge 

inspiration til jeres eget arbejde. Vi håber, I har lyst til at dele jeres produktioner med os.  

 

Lav en tegneserie 
Pixton er et tegneserieværksted, der både kan bruges til at lave de traditionelle streger på en række, 

men som også håndtere større fortællinger og bruges til at lave en komplet tegneserie. Man kan 

også arbejde med ét enkelt billede, hvorved tegneserieværktøjet kan bruges som et anderledes 

plakatværktøj.   

 

Vi har startet produktioner til nogle af børnene fra LæseRaketten, som eleverne kan arbejde videre 

på og således nemt komme i gang. Find link til disse præ-produktioner samt en videovejledning på 

hjemmesiden i indgangen til Læreren: http://heleverdeniskole.dk/til-laereren/lav-tegneserier/ 

 

Lav din egen film 
MovieCut er et medieværktøj, hvor I kan arbejde med lyd, billeder og filmklip, og klippe det 

sammen til korte film og billedfortællinger. I MovieCut ligger en række filmklip og billeder af 

børnene fra LæseRaketten, lige til at trække ind og arbejde med. Se en videovejledning på 

hjemmesiden i indgangen til Læreren: http://heleverdeniskole.dk/til-laereren/lav-din-egen-film/ 

 

http://verdensbedstenyheder.dk/
http://heleverdeniskole.dk/til-laereren/skoletube/
http://heleverdeniskole.dk/til-laereren/lav-tegneserier/
http://heleverdeniskole.dk/til-laereren/lav-din-egen-film/
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Arbejd med præsentation 
Slidemaker er et enkelt og brugervenligt præsentationsprogram. Det er meget enkelt opbygget, 

sådan at selv mindre elever også kan være med. 

Brug ressourcesamlingen, hvor I får adgang til en række billeder af børnene fra LæseRaketten samt 

billeder fra Guatemala.  

 

Vi har startet en præsentation, hvor der er indsat en række billeder og overskrift, som I kan arbejde 

videre på. Find selv på andre eller nye overskrifter og sæt flere billeder ind i præsentationen. Find 

link til præ-produktionen samt en videovejledning på hjemmesiden i indgangen til Læreren: LINK 

 
Formidling i kronologisk orden  
Tiki Toki er et online tidslinjeprogram, der kan bruges til at bygge et stillads af viden og 

informationer op i kronologisk orden. 

 

Vi har lavet en tidslinje over Guatemalas historie. Tag udgangspunkt i denne og sæt selv flere 

punkter ind i tidslinjen. I kan også lave jeres helt egen, hvor I formidler andre aspekter af jeres 

arbejde med LæseRaketten og Guatemala.  

Find link til tidslinjen samt en videovejledning på hjemmesiden under menupunktet til Læreren: 

http://heleverdeniskole.dk/til-laereren/arbejd-med-praesentationer/ 

 

Arbejd med storytelling 
Med programmet ´GoAnimate´ kan I lave levende fortællinger med tegneseriefigurer. GoAnimate 

er et enkelt animationsværktøj, som inviterer eleverne til at skrive replikker eller optage deres egne 

stemmer. 

 

Find link til præ-produktioner samt en videovejledning på hjemmesiden under menupunktet til 

Læreren: http://heleverdeniskole.dk/til-laereren/arbejd-med-storytelling/ 

 

Nyheder fra Guatemala 

Omdan klassen til en nyhedsstation, der skal fortælle om Guatemala. Eleverne kan tildeles hvert 

deres ansvarsområde (nyheder, vejret, sport, kultur, økonomi mv.), som de skal researche og skrive 

om.  
 

Fælles Mål:  

 Fremstilling (efter 4. klasse)/ Fremstilling/ Eleven kan udtrykke sig kreativt og eksperimenterende 

 Fremstilling (efter 4. klasse)/ Fremstilling/ Eleven kan udarbejde multimodale æstetiske og faglige tekster 

 Fremstilling (efter 4. klasse)/Præsentation og evaluering/ Eleven kan vurdere produktets kvalitet, formål, 

struktur og layout 

 Fremstilling (efter 6. klasse)/ Planlægning/ Eleven kan tilrettelægge processer til fremstilling af faglige 

produkter alene og i samarbejde med andre 

 Fremstilling (efter 6. klasse)/ Planlægning/ Eleven har viden om fremstillingsprocessen 

 Fremstilling (efter 6. klasse)/ Fremstilling/ Eleven kan udarbejde dramatiske, dokumentariske og interaktive 

produkter  

 Fremstilling (efter 6. klasse)/ Præsentation og evaluering/ Eleven kan fremlægge sit produkt for andre 

 

http://heleverdeniskole.dk/til-laereren/arbejd-med-praesentationer/
http://heleverdeniskole.dk/til-laereren/arbejd-med-storytelling/
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Opgaveforslag til Historie  
 

Under temaet ’Guatemalas historie’ får dine elever et indblik i landets historie, som er afgørende for 

at forstå den virkelighed folk fra Guatemala har levet under gennem tiderne frem til vores tid. Det 

er en viden, der er vigtig for at opnå en forståelse af guatemalanere som folk, og en mulighed for 

eleverne at reflektere over deres egen historie og de forskellige vilkår mennesker rundt omkring i 

verden lever under. Det er vigtige skridt på vejen mod opnåelsen af interkulturelle kompetencer. 

 

Få overblik over historien 
Lad dine elever læse om Guatemalas historie på hjemmesiden. 

 Snak med eleverne om begreber som kolonimagt, borgerkrig og demokrati. Lad dem ud fra 

teksterne tale om, hvilke forskelle der er på Danmark og Guatemala. Lav eventuelt en 

oversigt på tavlen. 

 Lad eleverne udvælge et element i historien, som de præsenterer for resten af klassen. De 

kan f.eks. lave en tegning med en lille tekst til.  

 
Fælles Mål:  

 Historiebrug (efter 4. klassetrin)/ historiske scenarier / Eleven kan opnå viden om historie gennem brug af 

historiske scenarier 

 
Dans en historisk begivenhed 
Mayafolket viser vigtige historiske begivenheder gennem dans. Læs om dans i Guatemala 

(http://heleverdeniskole.dk/laeseraketten/dans-i-guatemala/) og ”Guatemalas historie og samtid” på 

hjemmesiden. 

 Opdel klassen i grupper.  

 Hver gruppe researcher på en historisk begivenhed fra Guatemala – eksempelvis 

borgerkrigen, eller da spanierne kom til landet.  

 Hver gruppe laver en kort præsentation af begivenheden samt en koreografi/dans af 

begivenheden, ligesom mayafolket danser vigtige begivenheder.  

 Lad grupperne præsentere og opføre deres dans for de andre i klassen.  

 Diskuter begivenhederne og reflekter over, hvordan bevægelse kan bruges som udtryksform.  

Fælles Mål:  

 Historiebrug (efter 4. klassetrin  /historiske scenarier / Eleven kan opnå viden om historie gennem brug af 

historiske scenarier 

 
 
På opdagelsesrejse  
Tal indledningsvis med eleverne om, hvordan de spanske erobrere koloniserede Guatemala?  

Lad eleverne finde yderligere information om Christoffer Columbus, de spanske erobrere og 

opdagelsesrejser. Snak med eleverne om opdagelsesrejser på Columbus’ tid (1492-1600).  

 Hvad ledte man efter?  

 Hvilke dele af verden kendte man til?  
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 Hvordan mente man, at verden så ud?  

 Hvordan rejste man? 

 Hvordan fandt man vej?  

 

Eleverne kan eventuelt arbejde sammen i grupper og fremlægge deres arbejde via plancher, 

PowerPoint, artikler osv. I kan også bruge nogle af de præsentationsværktøjer, der findes i 

SkoleTube (http://heleverdeniskole.dk/skoletube/).  

 
Fælles Mål:  

 Kronologi og sammenhæng (efter 6. klassetrin)/ Kronologi, brud og kontinuitet / Eleven har viden om 

væsentlige træk ved historiske perioder 

 

Præsentation af Guatemalas historie  
Lad eleverne gå sammen i grupper og lave en præsentation af den historiske udvikling i Guatemala 

eller af en specifik historisk periode. Ideer til perioderne kunne være: tiden før Columbus, kolonitid, 

selvstændighed, borgerkrig, Guatemala efter borgerkrigen. 

 

 Eleverne kan vælge en historisk periode, som de søger yderligere information om. 

 Hvis grupperne vælger forskellige historiske perioder, kan deres præsentationer hænges op i 

klassen – på den måde skaber klassen sammen en historisk tidslinje, der uddyber 

udviklingen i Guatemala.  

 Brug det online tidslinjeprogram Tiki Toki. Programmet kan bruges til at bygge et stillads af 

viden og informationer op i kronologisk orden. I kan også bygge videre på tidslinjen om 

Guatemalas historie her fra hjemmesiden. Få hjælp her: http://heleverdeniskole.dk/til-

laereren/historisk-formidling/ 

Fælles Mål:  

 Kronologi og sammenhæng (efter 6. klassetrin)/ Kronologi, brud og kontinuitet / Eleven har viden om 

historiske perioders tidsmæssige placering 

 

Forståelse af demokrati 
Lad eleverne skrive ned, hvad de forbinder med begrebet ’demokrati’. Diskuter efterfølgende 

begrebet i klassen. I kan for eksempel diskutere:  

 

 Hvad er demokrati?  

 Hvad karakteriserer et demokratisk samfund?  

 Hvad karakteriserer et udemokratisk samfund?  

 Hvad betyder ligestilling for et demokrati?  

 Hvad er en demokratisk skole?  

 Hvad betyder det, at elever har mulighed for indflydelse i undervisningen?  

 Hvis andre bliver behandlet uretfærdigt, hvilke muligheder har du for at gøre noget ved det? 

 
 

 

http://heleverdeniskole.dk/skoletube/
http://heleverdeniskole.dk/til-laereren/historisk-formidling/
http://heleverdeniskole.dk/til-laereren/historisk-formidling/
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Fælles Mål:  

 Historiebrug (efter 6. klassetrin) /historiske scenarier  /Eleven har viden om elementer, der indgår i historiske 

scenarier 

 
Kolonialisering 
Som optakt eller afslutning på arbejdet med Guatemalas historie kan følgende spørgsmål diskuteres: 

 

 Hvilke store kolonimagter har der været i verden? 

 Hvorfor har man haft kolonier? 

 Hvor har Danmark haft kolonier? 

 Hvad betyder det for et land at være koloni? 

 Findes der stadig kolonier i dag? 
 

Fælles Mål:  

 Kronologi og sammenhæng (efter 6. klassetrin) /Det lokale, regionale og globale/Eleven kan redegøre for 

konsekvenser af samspil mellem dansk historie og omverden 

 

Opskrift på fred 
Det kan være svært at skabe fred, når et land har været i krig. Lad eleverne diskutere i klassen, hvad 

de mener, der skal til for at få eller bevare fred? Hvilke elementer skal der til for at skabe fred i et 

land? Er det respekt for hinanden, tålmodighed, et smil eller noget helt fjerde? Lad eleverne lave 

deres egen ”opskrift” på, hvad de mener, der skal til for at skabe fred - jo mere kreativt des bedre. 

Opskriften kan hænges op i klassen.  

 
Fælles Mål:  

 Historiebrug (efter 6. klassetrin) /Konstruktion og historiske fortællinger /Eleven kan forklare historiske 

fortællingers sammenhæng med fortidsfortolkninger og nutidsforståelser  

 

 
Statskup 
Lad eleverne undersøge, hvad et statskup og et militærkup er. Hvor i verden har der udover 

Guatemala været den slags kup, og hvilke konsekvenser har de haft? Er der eksempler på statskup, 

der er kommet befolkningen til gode? 

 
Fælles Mål:  

 Kronologi og sammenhæng (efter 6. klassetrin)/ Kronologi, brud og kontinuitet / Eleven har viden om 

væsentlige træk ved historiske perioder 
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Opgaveforslag til Kristendomskundskab  
 

Religion har stor betydning for mange mennesker i Guatemala. Den er en del af hverdagen. Den 

gamle mayakulturs ritualer er blevet en del af kirkens praksis. Den katolske kirke er stærk i 

Guatemala. Når eleverne lærer om andre måder at forstå og praktisere kristendommen på, får de en 

større forståelse for religionens betydning i både deres egen og andre landes kulturer. 

 

 
Hvad er et ritual? 
Diskutér med eleverne, hvad ritualer er: 

 

 Hvad er ritualer? 

 Er ritualer anderledes end traditioner? 

 Kender eleverne nogen danske ritualer? 

 Kender eleverne nogen ritualer fra andre lande? 

 
Fælles Mål:  

 Livsfilosofi og etik (efter 3. klassetrin))/Livsfilosofi / Eleven kan udtrykke sig om grundlæggende 

tilværelsesspørgsmål i forhold til den religiøse dimension  

 

Gå en tur ned til den lokale kirke  
Kontakt den lokale kirke og lav en aftale med præsten om at komme på besøg. Bed eleverne om at 

forberede mindst tre gode spørgsmål til præsten. Præsten kan også fortælle om de ritualer, som er 

knyttet til praksis i den danske folkekirke. 

Brug også anledningen til at kigge nærmere på kirkens udsmykning og på kirkegården.  
 

Fælles Mål:  

 Bibelske fortællinger (efter 3. klassetrin))/Fortælling og kultur / Eleven har viden om bibelske fortællingers 

brug i kulturen 

 

Nahuales 
Mayaerne tror, at alle mennesker har en sjæl, der beskytter én. Denne sjæl kalder de for en nahual. 

En nahual er et magisk dyr. Alle mennesker har ifølge mayaerne en nahual. Den fortæller noget 

særligt om, hvem man er som person. Læs om nahuales under ”Værd at vide om Guatemala”. Tal 

om: 

 Hvad de symboliserer?  

 Hvad det særlige er ved nahuales?  

 Kan man sammenligne nahuales med vores stjernetegn? 

 Hvilke stjernetegn kender eleverne? 

På hjemmesiden findes et link til, hvordan I finder jeres personlige nahual og en opskrift på, 

hvordan I kan lave jeres egen personlige bog med nahuales. 
http://heleverdeniskole.dk/laeseraketten/de-magiske-nahuales/  

http://heleverdeniskole.dk/laeseraketten/de-magiske-nahuales/


 

Samlet lærervejledning 2015 

24 
 

Fælles Mål:  

 Livsfilosofi og etik (efter 3. klassetrin))/Tro og tvivl / Eleven kan udtrykke sig om opfattelser af gud, tro og 

mennesker 

 

Skabelsesmyten  
Lad eleverne læse Skabelsesmyten under ”Værd at Vide” på hjemmesiden, eller læs historien højt. 

Tal om historien og myten i klassen (http://heleverdeniskole.dk/laeseraketten/skabelsesmyten-fra-

popul-vuh/).  

 Bed eleverne gengive handlingen i myten 

 Hvem er de vigtigste personer? 

 Kender eleverne andre myter? 

 Eleverne kan enkeltvis eller i grupper illustrere myten 

Arbejdet med myten kan være anledning til at se på andre skabelsesmyter. Det kan være den 

bibelske skabelseshistorie eller den nordiske mytologi. Hvilke forskelle og ligheder finder kan I 

finde i de forskellige myter. 
 

Fælles Mål:  

 Livsfilosofi og etik (efter 6. klassetrin))/Livsfilosofi / Eleven har viden om religioners og livsopfattelsers udtryk 

for grundlæggende tilværelsesspørgsmål  

 

De dødes dag – forskelle i opfattelse af død 
Lad eleverne læse om ”De dødes dag” (http://heleverdeniskole.dk/laeseraketten/de-dodes-dag-0/). 

Snak med eleverne om døden. I kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: 

 Hvad tænker I om døden?  

 Har I oplevet, at nogle er døde? Måske har I været til en begravelse? 

 Hvad tænker I om, at man i Latinamerika fejrer de dødes dag? 

 Hvad tror I, der sker, når man dør? 

 Synes I, at det er vigtigt at tale om døden?  Hvorfor/hvorfor ikke? 

Fælles Mål:  

 Livsfilosofi og etik (efter 6. klassetrin))/Livsfilosofi / Eleven har viden om religioners og livsopfattelsers udtryk 

for grundlæggende tilværelsesspørgsmål  

Mayaernes kalendersystem 
Lad eleverne læse om ”De gamle mayaer” og ”Mayaernes kalendersystem” på hjemmesiden under 

temaet ”Værd at vide”. Under ”Mayaernes kalendersystem” findes et link, hvor eleverne kan søge 

mere viden om maya-kalenderen. Diskutér i klassen forskellen på mayaernes og vores 

kalendersystem.  
 

Fælles Mål:  

 Livsfilosofi og etik (efter 6. klassetrin)/Livsfilosofi / Eleven har viden om religioners og livsopfattelsers udtryk 

for grundlæggende tilværelsesspørgsmål  

http://heleverdeniskole.dk/laeseraketten/skabelsesmyten-fra-popul-vuh/
http://heleverdeniskole.dk/laeseraketten/skabelsesmyten-fra-popul-vuh/
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Religion i Guatemala og verden 
Bed eleverne læse om ”De gamle mayaer” og ”Mayaernes tro”. I Guatemala er traditionelle 

mayaritualer blevet en integreret del af katolicismen. Det betyder, at mange mayaer går i katolsk 

kirke samtidig med, at de beder til guder og tror på ånder.  

 Tal i klassen om I kender andre eksempler, hvor man blander religion og gamle traditioner? 

 Gør vi det i Danmark?  

 Undersøg i klassen forskelle og ligheder mellem kristendom, islam og jødedom. Brug en 

religionsbog eller denne artikel: Troens træ:  

http://viden.jp.dk/binaries/Troens%20trae_15071.pdf  

 Print et stort verdenskort ud. Markér de steder i verden, hvor en konflikt har en religiøs 

dimension 

Fælles Mål:  

 Livsfilosofi og etik (efter 6. klassetrin)/Livsfilosofi / Eleven har viden om religioners og livsopfattelsers udtryk 

for grundlæggende tilværelsesspørgsmål  

 Livsfilosofi og etik (efter 6. klassetrin)/Tro og tvivl/Elever kan udtrykke sig om betydningen af trosvalg for 

menneskers livsopfattelse 

 

 
  

http://viden.jp.dk/binaries/Troens%20trae_15071.pdf
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Opgaveforslag til madkundskab 
 

Under temaet ”Mad, musik og motion” har mad og madopskrifter et selvstændigt menupunkt. 

(http://heleverdeniskole.dk/mad-i-guatemala/). Her har eleverne mulighed for at læse om nogle af 

de typiske fødevarer, der findes i Guatemala. De kan også finde en lang række opskrifter på typiske 

retter fra Guatemala, som kan laves i klassen.  

 

Ved at lære om guatemalanske madvarer oplever eleverne en dybere forståelse af den 

guatemalanske kultur og hverdag. De vil få forståelse for, at folk i andre lande spiser andre ting, end 

vi gør i Danmark, og at der er forskel på, hvilke produkter, der er adgang til i forskellige dele af 

verden. Arbejdet med Hele Verden i Skole i Madkundskab lægger op til en snak om, hvad eleverne 

spiser derhjemme. Ved hjælp af madopskrifterne, der er tilgængelige på hjemmesiden, får eleverne 

mulighed for selv at lave retterne og ”smage” på Guatemala. 

 

 
Find opskrifter på LæseRakettens hjemmeside 
Der findes forskellige opskrifter på guatemalansk mad på hjemmesiden, som eleverne kan lave i 

madkundskab. På hjemmesiden findes der både lette og mere teknisk udfordrende retter: 

http://heleverdeniskole.dk/mad-i-guatemala/ 

 
Fælles Mål:  

 Madlavning/Madlavningens mål og struktur / Eleven kan lave mad efter en opskrift 

 Måltid og madkultur/Måltidskultur/Eleven kan præsentere eksemplariske måltider fra forskellige kulturer 

 

Fødevarer fra Danmark og Guatemala 
Lad eleverne læse om guatemalansk madlavning. De kan finde inspiration til typiske retter og 

fødevarebrug på hjemmesiden. Snak i klassen om: 

 

 Hvilke fødevarer er typiske for det guatemalanske køkken? 

 Hvorfor er disse fødevarer typiske i Guatemala? 

 Hvordan er varerne forskellige fra danske varer? 

 Hvad er de største forskelle på det guatemalanske og det danske køkken? 

 Er der nogen ligheder mellem de to madkulturer? 

Lad eleverne vælge en typisk guatemalansk ret, de skal forberede og spise i madkundskab. 

 
Fælles Mål:  

 

 Mad og sundhed/Sundhedsbevidsthed/Eleven har viden om faktorer der påvirker madvalg, sundhed, 

trivsel og miljø 

 Madlavning/Madlavningens mål og struktur / Eleven kan lave mad efter en opskrift 

 Måltid og madkultur/Måltidskultur/Eleven kan præsentere eksemplariske måltider fra forskellige 

kulturer 
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Sundhed  
Diskuter med klassen, hvad de forstår ved sundhed. Inddrag gerne kostpyramiden som belæg for det 

sunde køkken. Lad eleverne reflektere over: 

 

 Hvorfor ser kostpyramiden ud, som den gør?  

 Hvorfor er det sundere at spise mere af nogle fødevarer end andre?  

 Hvor placerer de typiske fødevarer fra det guatemalanske køkken sig i kostpyramiden? 

 Er kostsammensætningerne i opskrifterne fra Guatemala sunde  

 Hvordan spiser vi typisk i Danmark i forhold til Guatemala? 

 Hvor er de to madkulturer sunde, hvor er de usunde?  

 Hvad skal der til for at sammensætte et sundt og nærende måltid? 

 Spiser eleverne selv sundt og varieret i deres hverdag? 

 Hvad skal der til, hvis de gerne vil leve sundere? 

Fælles Mål:  

 Mad og sundhed/Sundhedsbevidsthed/Eleven har viden om faktorer der påvirker madvalg, sundhed, 

trivsel og miljø 

 Måltid og madkultur/Måltidskultur/Eleven kan præsentere eksemplariske måltider fra forskellige 

kulturer 

 

Dansk og guatemalansk madkultur  
Der er forskel på dansk og guatemalansk madkultur. Eleverne kan sætte det i perspektiv ved at lave 

mad fra begge kulturer og sammenligne maden.  

 

Del klassen i to. Det ene hold laver typiske danske retter i små grupper, mens det andet hold laver 

typiske guatemalanske retter (opskrifterne kan findes på hjemmesiden).  

Efter eleverne har lavet maden og smagt på de forskellige retter, kan I diskutere, hvordan retterne 

adskiller sig fra hinanden. Tal også om, hvilke madvarer der indgår i de forskellige retter, og 

hvorfor der er forskel på, hvad man spiser forskellige steder i verden.  

  

Ideer til danske retter: 

  

 Flæskesteg med kogte kartofler 

 Stegt flæsk med persillesovs 

 Medisterpølse 

 Øllebrød 

 Smørrebrød med hjemmebagt rugbrød 
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Fælles Mål:  

 

 Mad og sundhed/Sundhedsbevidsthed/Eleven har viden om faktorer der påvirker madvalg, sundhed, trivsel og 

miljø 

 Madlavning/Madlavningens mål og struktur / Eleven kan lave mad efter en opskrift 

  

Lav jeres egen guifiti  
Læs om mad fra Guatemala og find opskriften på den guatemalanske guifiti.  

Del klassen op i grupper. Hver gruppe skal nu ud og find/købe ingredienser til deres egen danske 

guifiti. Eleverne kan finde planterne i den danske natur. Planterne findes i bøger om spiselige 

planter i den danske natur. Der kan også stilles ingredienser til rådighed, så de danske urter 

suppleres med købte varer.  

  

Ideer til spiselige urter fra Danmark: Tidsel, mælkebøtter, brændenælder, stand trehage, 

skvalderkål og løgkarse.  

 

Ideer til supplerende urter: Hvidløg, fennikel, chili, kamille og timian.   

 

Når grupperne har samlet/valgt deres urter, blandes urterne i en gryde med ½ liter vand. Sæt vandet 

i kog. Når vandet koger, tages drikken af. Lad den trække fem til ti minutter, og si derefter drikken 

over i en kande. Sådan laves en dansk version af garifunaernes helsedrik guifiti. 

Inspiration til andre spiselige planter: http://helseopskrifter.dk/spiselige-planter/ 

 
Fælles Mål:  

 

 Fødevarebevidsthed/Råvarekendskab /Eleven har viden om råvaregruppers smag og anvendelse 

 Madlavning/Madlavningens mål og struktur / Eleven kan lave mad efter en opskrift 

 

Klimavenlig kost  
Verden bliver stadig mere påvirket af klimaændringer. Lad eleverne reflektere over, hvordan vi 

lever, og hvordan vi kan gøre vores livsstil mere klimavenlig. 

 

Der er flere ting man kan tænkte på, når man skal vurdere om mad er klimavenlig. Blandt andet 

transport af fødevarer, produktion og tilberedning. Som inspiration kan I se disse to film fra DR 

Skole om klimavenlig kost: 

 

 http://www.dr.dk/skole/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:52a5a0d86187a20c14de2a15 

 http://www.dr.dk/skole/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:52a5a1376187a20c14de2a21 

Tal med klassen om følgende spørgsmål eller lad eleverne diskutere i grupper:  

 

 Hvordan påvirker vores daglige madvaner det globale klima? 

 Hvad betyder øget velstand for vores madkultur? 

http://www.dr.dk/skole/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:52a5a0d86187a20c14de2a15
http://www.dr.dk/skole/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:52a5a1376187a20c14de2a21
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 Hvordan lever eleverne til dagligt, og tænker de over, hvilke fødevarer de benytter sig af? 

 Hvordan har transport, produktion og tilberedning af mad betydning for klimaet? 

Fælles Mål:  

 

 Fødevarebevidsthed/Bæredygtighed og miljø /Eleven kan vurdere miljømæssige konsekvenser af 

madhåndtering 

 Fødevarebevidsthed/Bæredygtighed og miljø /Eleven har viden om betydningen af madhåndtering for 

bæredygtighed og miljø 

 

Udledning af CO2 i madlavningen 
Brug dette skema til at løse opgaven.  

 

Kødtype Kg CO2 pr kg kød 

Oksekød 19,4 

Fåre/lamme/gedekød 17,4 

Kyllingekød/ fjerkræ 3,7 

Svinekød 3,6 

Fisk (fersk) fra dambrug ex 1,8 

Sojabønner 0,6 

Grøntsager (gennemsnit) 0,3 

 

 

Af skemaet fremgår det, at oksekød og lammekød er de største CO2-udledere. Lad eleverne 

udregne, hvor meget CO2 de udleder ved forskellige måltider. 

 

 Hvor meget CO2 udleder du, hvis I er to mennesker, der spiser oksekød med grøntsager? 

 Hvor meget CO2 udleder du, hvis I er 10 mennesker, der spiser lammekød med soyabønner 

og grøntsager til? Hvis sojabønner og grøntsager vejer det samme per måltid som kødet? 

 Hvorfor kan det være et problem at udlede CO2? 

 Hvilke konsekvenser har det for jorden, hvis der udledes meget CO2? 

 Hvad spiste eleverne til aftensmad dagen før, og hvor stor var deres udledning af CO2? 

Diskuter med eleverne, hvordan de kan spise mere miljøvenligt, og hvad de mener om at tænke på 

miljøet, når man laver mad? 

 
Fælles Mål:  

 

 Fødevarebevidsthed/Bæredygtighed og miljø /Eleven kan vurdere miljømæssige konsekvenser af 

madhåndtering 

 Fødevarebevidsthed/Bæredygtighed og miljø /Eleven har viden om betydningen af madhåndtering for 

bæredygtighed og miljø 
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At handle prisbevist  
For rigtig mange mennesker har det en afgørende betydning, hvilken pris forskellige madvarer har.  

Lad eleverne finde en ret fra Guatemala, de gerne vil lave. Herefter skal eleverne i grupper finde 

tilbudsaviser og lave et madbudget og en plan over, hvad det koster at lave retten. Skal der købes 

billigst eller økologisk? 

 

Lad eleverne gå ud og købe ind til et måltid mad. Afsæt evt. et bestemt beløb. 

 
Fælles Mål:  

 

 Mad og madkultur/måltidets komposition/Eleven kan opbygge hverdagens måltider ud fra formål 
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Opgaveforslag til matematik 
 

Under menupunktet ”Guatemala i tal” http://heleverdeniskole.dk/laeseraketten/guatemala-i-tal/   

kan eleverne finde tal, der beskriver en række forskellige forhold i Guatemala. Disse tal kan bruges 

til matematikopgaver, hvor eleverne får mulighed for at træne blandt andet procentregning, 

indsamling af data og brug af tabeller og diagrammer. Ud over opgaverne, du kan finde her, er der 

mulighed for at bruge afsnittets tal til at lave egne opgaver rettet mod det, du ønsker, at eleverne 

skal øves i. 

 

Hovedparten af nedenstående opgaver kan skaleres i sværhedsgrad. De er derfor ikke enkeltvis 

linket op til Fælles Mål. Nedenstående opgaver relaterer sig overordnet til følgende kompetence, 

færdigheds- og vidensmål:  

 

 Matematiske kompetencer/problembehandling  

 Matematiske kompetencer/modellering 

 Geometri og måling/Geometriske egenskaber og sammenhænge 

 Geometri og måling/Geometrisk tegning 

 Statistik og sandsynlighed/statistik  

 

 

 
Statistik og diagrammer 
 

 Brug tallene ”Guatemala i tal” under temaet ”Værd at vide” til at lave forskellige slags 

diagrammer, der viser forskelle og ligheder på Danmark og Guatemala.  

 Snak om, hvordan statistik kan bruges til at sige noget om et land, og den måde folk lever 

på.  

 Snak om, hvordan tal kan være med til at give et billede af levestandarden i et land.  

På dette link finder du yderligere tal og statistisk data over Guatemala: 

http://www.leksikon.org/art.php?n=2999&t=257  
På dette link kan I sammenlign Danmark med Guatemala på en række områder: 

http://www.globalis.dk/Lande/Guatemala/(show)/indicators/(country2)/203#sub-list-2 
 

 
Uddannelse i Guatemala 
Nederst på denne side http://heleverdeniskole.dk/laeseraketten/guatemala-i-tal/ findes et dokument, 

der i tal beskriver uddannelsessituationen i Guatemala. Brug tallene i dokumentet til at lade elever 

opstille diagrammer, der viser udviklingen i uddannelsessituationen i landet. Tallene kan også 

bruges til at sammenligne Guatemala med andre dele af verden. 

 
 
 
 

http://heleverdeniskole.dk/laeseraketten/guatemala-i-tal/
http://www.leksikon.org/art.php?n=2999&t=257
http://www.globalis.dk/Lande/Guatemala/(show)/indicators/(country2)/203#sub-list-2
http://heleverdeniskole.dk/laeseraketten/guatemala-i-tal/
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Lav fakta-plancher  
Brug matematikken til at lave fakta-plancher, der beskriver forskelle og ligheder på Guatemala og 

Danmark. 

 
 
Bliv klog på dit forbrug 
Læs om naturkatastrofer, klimaforandringer og bæredygtighed på 

http://heleverdeniskole.dk/guatemalas-klima-og-natur/ 
 

Den globale opvarmning skyldes blandt andet, at vi mennesker ud leder for meget CO2 i 

atmosfæren. I denne opgave kan eleverne regne ud, hvor meget CO2 de kan spare ved at cykle i 

skole i stedet for at blive kørt. Eleverne skal kende længden af deres skolevej i km, antal passagerer 

i bilen, have en lommeregner, papir og blyant. En gennemsnitlig dansk bil udleder ca. 164 g CO2 pr 

km. En dieselbil udleder 184 CO2 pr. km. For at regne ud, hvor meget CO2, der udledes, hvis 

eleverne bliver kørt til og fra skole én dag, skal de bruge følgende  

 

Formel med en benzinbil:  

Antal km x 2 x 164  

Antal passagerer = g CO2 

 

Formel med en dieselbil:  

Antal km x 2 x 184 

Antal passagerer = g CO2 

 

Skoleåret består af 200 skoledage, og eleverne skal derfor blot gange deres facit med 200. Så mange 

gram CO2 ville miljøet slippe for, hvis eleverne cyklede eller gik i skole hver dag i et år.  

 

 Hvor mange kg. CO2 kunne hele klassen spare ved at cykle eller gå i skole i et år?  

 Hvilken betydning har det, hvis der er flere passagerer i bilen?  

 Nogle elever bor så langt væk fra skolen, at de skal køres i skole enten med privat bil eller 

skolebus. Hvad er fordelen ved skolebusser?  

 Hvad er fordelen ved kollektiv trafik? Er der nogen ulemper?  

 

 
Hent selv dit vand 
Mange mennesker i verden har ikke rindende vand i deres huse. De må hente vand i en brønd eller 

ved en flod. Det er ofte børnene i familien, der henter vand. Nogle børn går rigtig langt hver dag for 

at hente vand. 
 

Vi laver nu et eksperiment. En dansker bruger i gennemsnit 210 liter vand om dagen. Forestil dig, at 

du selv skulle hente de 210 liter i en brønd eller flod. Du har en spand, der kan indeholde 10 liter. 

Hvor mange gange skal du fylde spanden for at have vand nok? 

 

Brønden, som du henter vand i, ligger 2 km fra dit hus. Hvor mange km skal du gå for at få hentet 

dine 210 liter? (Husk at du starter med en tom spand ved dit hus.) 

http://heleverdeniskole.dk/guatemalas-klima-og-natur/
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Find ud af hvor lang tid du er om at gå 2 km. Og find derefter ud af, hvor lang tid du ville være om 

at få hentet de 210 liter vand ved en brønd 2 km fra dit hus.  

 

 
Hvordan bruges ens tid? 
Tal med eleverne om deres fritidsaktiviteter. Hvad kan de lide at lave, og hvor meget tid bruger de 

på det? Lav eleverne lave et lagkagediagram, der viser, hvad de bruger tid på i deres hverdag. Tal 

med eleverne om, hvordan modellen mon ville se ud for et barn i Guatemala.  

 

 
Drager med matematik 
Under temaet Vær kreativ findes en opskrift på, hvordan man kan bygge runde drager: 
http://heleverdeniskole.dk/gallery/drager-med-farver/ 

 Regn ud, hvordan man kan lave en rund drage. Udregn omkredsen på 3 drager á henholdsvis 

6, 8 og 10 meter i diameter. Udregn ligeledes m2. Udvikl en opskrift på en rund drage og 

byg den. Bevæg jer ud i blæsevejret og afprøv, om dragen kan flyve. 

 Tag udgangspunkt i en almindelig drage, som har form som et parallelogram, men med 

ulige sider. Udregn længden på de manglende sider og udregn m
2
 af denne. 

 

 

  

http://heleverdeniskole.dk/gallery/drager-med-farver/
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Opgaveforslag til musik 

 
Lad eleverne læse afsnittet om musik i Guatemala: http://heleverdeniskole.dk/guatemala-musik/ 

 

 
Dans til musik fra Guatemala  
På hjemmesiden http://heleverdeniskole.dk/guatemala-musik/  findes en række musikvideoer med 

forskellige musikgenrer fra Guatemala. Lad eleverne lytte til musikken.  

 

 Del klassen op i grupper, og lad grupperne lave en koreografi/dans til en af musikvideoerne.  

 Lad grupperne danse for resten af klassen 

 Eleverne kan også lære hinanden de forskellige danse 

 
Fælles Mål:  

 Musikalsk skaben (efter 2. klasse) /Bevægelse/Eleven kan skabe enkle bevægelser til musik  

 

 
Dans og bevæg jer som et dyr  
 

 Lad eleverne vælge et dyr fra Guatemala http://heleverdeniskole.dk/dyr-i-guatemala/ 

 Lad dem finde på en række bevægelser, de synes, karakteriserer dyret.  

 Sæt musik på, og lad eleverne danse/bevæge sig som det valgte dyr (alle på en gang eller i 

grupper).  

 I kan også lave opgaven som en gættekonkurrence 
 

Fælles Mål:  

 Musikalsk skaben (efter 2. klasse)/ improvisation/ Eleven kan udføre enkle improvisationer med stemme, krop 

og andre klangkilder 

 Musikalsk skaben (efter 2. klasse) /Bevægelse/Eleven kan skabe enkle bevægelser til musik  
 

 
Dyrerytmer  
 

Hvis et dyr havde en rytme eller et beat, hvordan ville det så lyde?  

 

 Lad eleverne læse om dyrene i Guatemala. http://heleverdeniskole.dk/dyr-i-guatemala/ 

 Lad eleverne komme med instrumenter, de mener passer på dyret.  

 Lav sammen en lille rytme, der kan symbolosere dyret.  

 Tal om, hvorfor eleverne mener, at de valgte instrumenter passer på dyrene.  

 
Fælles Mål:  

 Musikalsk skaben (efter 2. klasse)/ Improvisation/ Eleven kan udføre enkle improvisationer med stemme, krop 

og andre klangkilder 

 Musikalsk skaben (efter 2. klasse) /Bevægelse/Eleven kan skabe enkle bevægelser til musik  

 

http://heleverdeniskole.dk/guatemala-musik/
http://heleverdeniskole.dk/guatemala-musik/
http://heleverdeniskole.dk/dyr-i-guatemala/
http://heleverdeniskole.dk/dyr-i-guatemala/
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Spanske toner 
I Guatemala er hovedsproget spansk, selvom der tales over 30 forskellige sprog i landet. Lær 

eleverne spanske sange, der kommer fra den spansktalende del af verden, men som elever sikkert 

kender:  

 

 La Cucaracha 

 Bella Ciao 

 La Bamba 

 
Fælles Mål:  

 Musikudøvelse (efter 2. klasse)/ Sangrepertoire/ Eleven kan synge med på nye og ældre sange 

 

Genre og musiktyper 
På hjemmesiden http://heleverdeniskole.dk/guatemala-musik/  findes en række musikvideoer med 

forskellige musikgenrer fra Guatemala.  

 

 Lad eleverne lytte til musikken.  

 Diskuter i klassen, hvordan genrerne er forskellige, og hvilken slags musik de forskellige 

videoer repræsenterer.  

 Hører vi tit den slags musik i Danmark? 

 
Fælles Mål:  

 Musikforståelse (efter 2. klasse)/ Musikoplevelse/ Eleven kan lytte opmærksomt til musik  

 Musikforståelse (efter 4. klasse)/ Musikoplevelse/ Eleven kan formidle sin oplevelse af musik  

 Musikforståelse (efter 4. klasse)/Analyse/Eleven kan analysere dynamik og klangfarve i musik 

 Musikforståelse (efter 6. klasse)/Musikoplevelse/Eleven kan lytte opmærksomt til musik fra forskellige genrer 

 

 

Kulturforskelle 
Forskellige folk har forskellig musik- og dansekultur. Læs om garifuna-folket og maya-folket på 

hjemmesiden. Del herefter eleverne op i grupper. Hver gruppe får en kulturel identitet: garifuna-

folk eller maya-folk.  

 

Eleverne skal herefter researche: 

 Hvilken musik er traditionel for deres folk?  

 Hvilke instrumenter bliver brugt? 

 Hvordan danses til musikken? 

 Er der specielle kostumer knyttet til dansen eller musikken? 

 

Lad eleverne lave en kort præsentation af musik og dans for maya-folket og garifuna-folket. De kan 

eventuelt optræde med et nummer som en del af præsentationen. 

 

http://heleverdeniskole.dk/guatemala-musik/
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 Diskuter til slut ligheder og forskelle.  

 I kan også tale om traditionel dansk musik og dans.  

 Hvis der er elever i klassen med en anden kulturel baggrund end dansk, kan I tale om deres 

traditionelle musik- og dansekultur (hvis eleverne kender til denne) 

 
Fælles Mål:  

 Musikforståelse (efter 4. klasse)/ Musikoplevelse/ Eleven kan formidle sin oplevelse af musik  

 Musikforståelse (efter 4. klasse)/Analyse/Eleven kan analysere dynamik og klangfarve i musik 

 Musikforståelse (efter 6. klasse)/Eleven kan lytte opmærksomt til musik fra forskellige genrer 

 Musikudøvelse (efter 6. klasse)/Fællesdans/ Eleven kan deltage i dans fra forskellige kulturer 

 

 

Historie i musikken 
Hør Guatemalas nationalsang http://heleverdeniskole.dk/laeseraketten/guatemalas-nationalsang/, og 

læs den danske oversættelse af sangen. 

 

 Hvad handler sangen om 

 Er den forskellig fra den danske nationalsang? Find eksempler 

 Henviser den danske nationalsang til historiske begivenheder i Danmark?  

 Find flere eksempler på danske sange, der fortæller om en historisk begivenhed? 

 
Fælles Mål:  

 Musikforståelse (efter 6. klasse)/Musikkens funktion/ Eleven kan analysere musikkens funktion og virkning 
 

 
  

http://heleverdeniskole.dk/laeseraketten/guatemalas-nationalsang/
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Opgaveforslag til natur og teknik 
 

Under temaet ’Guatemalas Natur og klima’ kan dine elever lære om naturen og de klimamæssige 

forhold i Guatemala. I materialet findes oplysninger om landskabet, vejret og om landets 

undergrund. Materialet lægger op til, at dine elever lærer, hvordan vi mennesker påvirker naturen. 

Eleverne får samtidig en forståelse af, hvordan naturkatastrofer og klimaforandringer påvirker 

Guatemala.  

 

Lær om Guatemalas dyr 
Del klassen op i små grupper. Hver gruppe vælger et dyr fra Guatemala, de kunne tænke sig at 

arbejde med. Giv dem spørgsmålene og lad dem lave en kort præsentation af svarene, der skal 

præsenteres på klassen:  

 

- Hvor lever dyret?  

- Hvad er dyret for en type dyr? 

- Hvor stort bliver dyret, og hvad vejer det?  

- Hvad spiser dyret? 

- Hvilke særlige kendetegn har dyret?  

- Kom gerne selv på flere.  

- Mal i fællesskab et stort billede af et landskab med regnskov, floder, bjerge mv. og placer de 

forskellige dyr dér, hvor de lever. 

Mal evt. i fællesskab et stort billede af et landskab med regnskov, floder, bjerge mv. og placer de 

forskellige dyr dér, hvor de lever. 
 

Fælles Mål:  

 Undersøgelse (efter 2. klasse) /Organismer /Eleven viden om dyr, planter og svampe 

 Undersøgelse (efter 4. klasse) /Organismer/Eleven har viden om navne og enkel klassifikation af dyr, planter 

og svampe 

 Perspektivering (efter 4. klasse)/Naturområder/Eleven kan fortælle om dyre- og planteliv andre steder på 

jorden 

 

 

Dans et dyr fra Guatemala  
Mayafolket bruger dans til at beskrive dyrene i Guatemala. Dans et dyr fra Guatemala. Inddrag 

denne øvelse og få motion og bevægelse i undervisningen. 

 

Regler 

Grupperne har på forhånd valgt og fremlagt om det valgte dyr. Lad dem få 10-15 min til at lave en 

lille dans, der skal vise, hvordan dyret bevæger sig, og hvordan dyret lyder.  

Derefter skal alle dyr ud på gulvet og danse sammen, bed dem holde øje med hinanden, imens de 

danser og brøler. Diskuter efterfølgende med klassen, hvordan man kunne se, hvilke dyr, der blev 

danset. 
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Fælles Mål:  

 Undersøgelse (efter 2. klasse) /Organismer /Eleven viden om dyr, planter og svampe 

 Undersøgelse (efter 4. klasse) /Organismer/Eleven har viden om navne og enkel klassifikation af dyr, planter 

og svampe  

 Perspektivering (efter 4. klasse)/Naturområder/Eleven kan fortælle om dyre- og planteliv andre steder på 

jorden 

 

Farv med planter 
Når mayaerne farver deres garn og tekstiler bruger de ofte naturlige farver fra planter, som findes i 

naturen. Der findes eksempelvis mange planter i regnskoven, som kan bruges til at lave pink, grøn 

og blå med.  

Undersøg hvilke danske planter, der kan bruges til at farve garn eller stof med (for eksempel bynke, 

regnfan, skvalderkål, birk, løgskaller).  Bevæg jer ud naturen og find planterne i naturen.  

Eksperimenter med at udtrække farver fra planterne. I kan eksempelvis prøve at farve et stykke 

bomuldsstof eller garn.  
 

Fælles Mål:  

 Undersøgelse (efter 2. klasse) /Organismer /Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur 
 

Landskab, klima og natur 
Lad eleverne læse om Guatemalas landskab, vejr og klima. Snak med dem om, hvilke forskelle og 

ligheder, der er i forhold til Danmark. Snak med eleverne om de forskellige slags klima, der findes i 

Guatemala. Lad eleverne lave nogle vejrtegninger, som kan udstilles. 
 

Fælles Mål:  

 Perspektivering (efter 4. klasse) /Perspektivering i naturfag /Eleven kan relatere viden fra natur/teknologi til 

andre regioner 

 Perspektivering (efter 4. klasse) /Vejr /Eleven kan sammenligne vejrdata fra Danmark med vejrdata fra andre 

regioner  

 Perspektivering (efter 4. klasse)/Sundhed og levevilkår/Eleven kan sammenligne egne levevilkår med andres 

 Perspektivering (efter 4. klasse)/Sundhed og levevilkår/Eleven har viden om levevilkår forskellige steder i 

verden 

 

 

Fang drivhusgasserne 
Snak med eleverne om hvad drivhusgasser er. Tal også om bæredygtige energikilder som 

vindenergi eller vandenergi. Tal om hvorfor vedvarende og bærerdygtig energi er vigtigt for at 

skabe en bærerdygtig fremtid for jordkloden. 

 

Regler: 

 En person udvælges til at være en vedvarende energi. Resten af klassen er drivhusgasser. 

 Det gælder for den vedvarende energi om, at få fat på alle drivhusgasser (fangeleg). 
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 Når en drivhusgas bliver fanget, skal den tælle til 10. Derefter bliver den omdannet til en 

vedvarende energi, der kan fange andre drivhusgasser. Spillet er slut, når alle drivhusgasser 

er fanget og omdannet til vedvarende energier.  

Fælles Mål:  

 Perspektivering (efter 6. klasse)/Vedvarende og ikke vedvarende energi /Eleven har viden om vedvarende og 

ikke vedvarende energikilder 

 

Klimazoner og deres karakteristika  
Se på kortet over Guatemala under temaet ”Værd at vide”. Lad eleverne tegne et kort over 

Guatemala, hvor de deler landet ind i klimazoner. I en kort tekst kan eleverne forklare, hvad der 

kendetegner de forskellige klimazoner: temperatur, nedbør, plantevækst, dyreliv osv. 

Se jordens overordnede inddeling i klimazoner her: 

http://www.galapagos.dk/dokumenter/klimazoner.pdf 
 

Fælles Mål:  

 Perspektivering (efter 4. klasse)/Sundhed og levevilkår/Eleven har viden om levevilkår forskellige steder i 

verden 

 Modellering (efter 4. klasse)/Kort/Eleven har viden om fordeling af kontinenter, hav, klimazoner og 

verdensdele 

 

 

Klassediskussion om klimaforandringer 
Lad eleverne læse om klimaforandringer og naturkatastrofer på hjemmesiden.  
Diskutér klimaforandringer i klassen. I kan tage udgangspunkt i nedenstående spørgsmål: 

 

 Tænker eleverne over deres eget klimafodspor i hverdagen? 

 Kan vi selv være med til at gøre en forskel? 

 Snakker de om klimaforandringer med deres forældre? 

 Gøres der nok for at reducere CO₂ -udslippet? 

 Bør klimaflygtninge have ret til at søge asyl? Hvorfor/hvorfor ikke? 

 Har industrilandene et ansvar overfor de udviklingslande, der er påvirkede af 

klimaforandringerne? Hvorfor/hvorfor ikke? 
 

Fælles Mål:  

 Perspektivering (efter 4. klasse)/Sundhed og levevilkår/Eleven kan sammenligne egne levevilkår med andres 

 Perspektivering (efter 4. klasse)/Sundhed og levevilkår/Eleven har viden om levevilkår forskellige steder i 

verden 

 Perspektivering (efter 6. klasse)/Eleven kan sammenholde naturkatastrofer til menneskers levevilkår 

 Perspektivering (efter 6. klasse)/ Perspektivering i naturfag/ Eleven har viden om enkle principper for 

bæredygtighed 

 

 

Sammenlign Danmark og Guatemalas CO₂-forbrug  
På nedenstående link finder du tal for Danmarks og Guatemalas CO₂-
forbrug:http://www.globalis.dk/Lande/Guatemala/%28show%29/indicators/%28country2%29/203#

sub-list-2 

http://www.galapagos.dk/dokumenter/klimazoner.pdf
http://www.globalis.dk/Lande/Guatemala/%28show%29/indicators/%28country2%29/203#sub-list-2
http://www.globalis.dk/Lande/Guatemala/%28show%29/indicators/%28country2%29/203#sub-list-2
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 Tal om hvorfor Danmarks CO₂ -forbrug er markant højere end Guatemalas. Lad eleverne 

komme med deres bud.   

 Tal med eleverne om, hvordan vores høje levestandard påvirker vores CO₂ -forbrug, og at 

den lavere levestandard i Guatemala og mindre adgang til teknik med fører et lavere CO₂ -

forbrug.  

Fælles Mål:  

 Perspektivering (efter 4. klasse)/Sundhed og levevilkår/Eleven kan sammenligne egne levevilkår med andres 

 Perspektivering (efter 4. klasse)/Sundhed og levevilkår/Eleven har viden om levevilkår forskellige steder i 

verden 

 Perspektivering (efter 6. klasse)/Eleven kan sammenholde naturkatastrofer til menneskers levevilkår 

 Perspektivering (efter 6. klasse)/ Perspektivering i naturfag/ Eleven har viden om enkle principper for 

bæredygtighed 

 

CO₂´s påvirkning på klimaforandringer 
Snak med eleverne om, hvordan CO₂ og verdens øgede CO₂ - forbrug er med til at kabe 

klimaforandringer. Tal om, hvorfor verdens CO₂ - forbrug er øget markant gennem de sidste mange 

år?  
 

Fælles Mål:  

 Perspektivering (efter 6. klasse)/ Perspektivering i naturfag/ Eleven har viden om enkle principper for 

bæredygtighed 

 

Forsøg: Lav CO₂ i en flaske  
Da gas er luft, kan det ikke ses. Med dette forsøg lærer eleverne hvordan CO₂ dannes, og at CO₂ er 

en gasart. Forsøget tager ca. 25. min. og kan gennemføres elever fra 4. klasse.  

Det skal du bruge: 

 En tom halvliters plastikflaske 

 Bagepulver 

 Eddike 

 En spiseske 

 Et decilitermål 

 En rund ballon 

 Papir og blyant 

Sådan gør du:  

1. Mål to spsk. bagepulver. 

2. Mål en dl eddike af. 

3. Bland det i plastikflasken. 

4. Sæt ballonen fast over flaskens åbning. 

5. Du skal nu tage papir og blyant. Skriv ned, hvad du tror, der vil ske med ballonen, hvis du 

binder knude på den og slipper den. 
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6. Tag forsigtigt ballonen med CO₂ af flasken, og bind knude på den. 

7. Opfører ballonen sig, som du troede? 

Tal om i klassen: Hvad der skete med ballonen i forsøget? Hvilken forskel er der på luften, I puster 

en ballon op med, og CO₂? Lad eleverne reflektere over, om de fra deres dagligdag kender 

eksempler med luft, der enten er let eller tung? 

Fælles Mål:  

 Undersøgelse (efter 6. klasse)/Naturfaglige undersøgelser / Eleven kan gennemføre enkle systematiske 

undersøgelser  

 
Forsøg: Jordens temperatur stiger, og isen smelter  
Lad eleverne læse om klimaforandringer og naturkatastrofer på hjemmesiden 

(http://heleverdeniskole.dk/guatemalas-klima-og-natur/).  
 

Følgende forsøg kan vise, at vandstanden stiger, når gletsjere og indlandsisen smelter. I skal bruge 

to tomme mælkekartoner, vand, to ens beholdere (evt. seksliters - akvarier), en mursten, en lineal og 

to ens lamper. Fyld de to tomme mælkekartoner med vand, og stil dem i fryseren til vandet er 

frosset til is. Stil de to akvarier ved siden af hinanden. Placer murstenen i det ene akvarium. Fyld 

vand i akvariet, så vandoverfladen netop når den øverste kant på murstenen. Tag isklumpen ud af 

den ene mælkekarton og placer isblokken på murstenen. Læg den anden isklump i det andet 

akvarium. Fyld derefter dette akvarium med vand, så vandstanden står præcis lige så højt som i det 

andet. Tænd de to lamper og placer én over hver isblok i sammen afstand. Mål vandstanden i begge 

akvarier før og efter, at isen er smeltet. I kan i klassen diskutere nedenstående spørgsmål efter 

forsøget: 

 Stiger vandstanden i begge akvarier, når isen smelter? Hvorfor/hvorfor ikke?  

 Hvor meget stiger vandstanden?  

 Hvad viser dette forsøg om vandstanden i havene, når isen smelter?  

 Passer det, at vandstanden i havene vil stige, når isen på Grønland smelter?  

 
Fælles Mål:  

 Undersøgelse (efter 6. klasse)/Naturfaglige undersøgelser / Eleven kan gennemføre enkle systematiske 

undersøgelser  

 

Sammenligning af geografiske forhold 
Læs om Guatemalas landskab og om vejret i Guatemala (http://heleverdeniskole.dk/guatemalas-

klima-og-natur/) og sammenlign med Danmark. 

 Hvilke forskelle er der på Danmark og Guatemala? 

 Hvordan kan man bruge geografiske forhold til at beskrive et land?  

 Hvorfor sker der flere naturkatastrofer i Guatemala end i Danmark? 

 

http://heleverdeniskole.dk/guatemalas-klima-og-natur/
http://heleverdeniskole.dk/guatemalas-klima-og-natur/
http://heleverdeniskole.dk/guatemalas-klima-og-natur/
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Fælles Mål:  

 Perspektivering (efter 4. klasse)/Sundhed og levevilkår/Eleven kan sammenligne egne levevilkår med andres 

 Perspektivering (efter 4. klasse)/Sundhed og levevilkår/Eleven har viden om levevilkår forskellige steder i 

verden 

 

 
Klima og vejrs indflydelse på hvor vi kan bo 
Læs om naturkatastrofer og klimaforandringer og om vejret i Guatemala på hjemmesiden.  

Tal med eleverne om, hvordan klima og miljø afgør vores mulighed for at bo i et område. I kan for 

eksempel tale om, hvordan adgangen til rent drikkevand er afgørende for, om man kan bo i et 

område.  
 

Fælles Mål:  

 Perspektivering (efter 4. klasse)/Sundhed og levevilkår/Eleven kan sammenligne egne levevilkår med andres 

 Perspektivering (efter 4. klasse)/Sundhed og levevilkår/Eleven har viden om levevilkår forskellige steder i 

verden 

 Perspektivering (efter 6. klasse)/Eleven kan sammenholde naturkatastrofer til menneskers levevilkår 

 Perspektivering (efter 6. klasse)/ Perspektivering i naturfag/ Eleven har viden om enkle principper for 

bæredygtighed 
 

 
At flygte på grund af klima 
Mange mennesker i Guatemala oplever at skulle flygte fra et jordskælv, mudderskred eller en 

oversvømmelse. Lad eleverne reflektere over, hvad de ville pakke, hvis de skulle flygte fra en 

naturkatastrofe. Lad dem forestille sig, at de har en halv time til at pakke, hvad ville de putte i deres 

rygsæk? Hvad kan du ikke få med, som betyder meget for dig? 
 

Fælles Mål:  

 Perspektivering (efter 4. klasse)/Sundhed og levevilkår/Eleven kan sammenligne egne levevilkår med andres 

 Perspektivering (efter 4. klasse)/Sundhed og levevilkår/Eleven har viden om levevilkår forskellige steder i 

verden 

 Perspektivering (efter 6. klasse)/Eleven kan sammenholde naturkatastrofer til menneskers levevilkår 

 Perspektivering (efter 6. klasse)/ Perspektivering i naturfag/ Eleven har viden om enkle principper for 

bæredygtighed 

 

 
Vejret om 100 år 
Generelt er der blandt forskere enighed om, at vejret fremover vil blive vildere. Vi vil se flere 

tornadoer, orkaner, oversvømmelser og mere uforudsigelig regn.   

Danmarks Meteorologiske Institut vurderer, at gennemsnitstemperaturen i Danmark vil stige med 

omkring 2-3 grader frem mod år 2100. På www.dmi.dk/dmi/index/danmark/klimanormaler.htm kan 

du printe en oversigt over gennemsnitstemperaturer og nedbør i Danmark.  

Gennemgå oversigten fra DMI med klassen. Hvad viser tallene og graferne? 
 

Fælles Mål:  

 Modellering (efter 4. klasse)/Vejr/Eleven har viden om enkle grafer til illustration af 

nedbørs- og temperaturmålinger 

http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/klimanormaler.htm
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Forsøg: Genskab drivhuseffekten  
Når man taler om drivhuseffekt, er det i et globalt perspektiv og altså, hvordan drivhuseffekten 

påvirker hele jordkloden. Lav en model af jordens kredsløb, som kan bruges til at forklare klassen, 

hvordan drivhuseffekten fungerer. Forsøgt tager ca. 45. min. og kan gennemføres med elever fra 4. 

klasse.  

Du skal bruge:  

 To termometre 

 To ens gennemsigtige flasker med låg 

 En lampe med kraftigt lys 

 En spiseske 

 Et decilitermål 

 Bagepulver 

 Eddike 

 Ur 

 Papir og blyant 

Sådan gør du:  

1. Mål to spsk. bagpulver og en dl. eddike af. 

2. Tag lågene af de to flasker. 

3. Kom bagepulver og eddike i den ene flaske. 

4. Kom et termometer i hver af flaskerne. 

5. Sæt låg på. 

6. Stil flaskerne med lige lang afstand til lampen. Det er vigtigt, at lampens varme når 

flaskerne. 

7. Skriv starttemperaturen i hver flaske ned. 

8. Vent fem minutter, og notér igen temperaturen. 

9. Vent fem minutter, og notér slutresultatet. 

Snak med eleverne om følgende: Hvilken af flaskerne har den højeste temperatur? Hvorfor er denne 

flaske varmest? Hvilken del af drivhuseffekten viser modellen? 

Fælles Mål:  

 Undersøgelse (efter 6. klasse)/Naturfaglige undersøgelser / Eleven kan gennemføre enkle systematiske 

undersøgelser  

 

Klimaforandringer og naturkatastrofer  
Lad eleverne læse om ’Klimaforandringer og Naturkatastrofer’.  

 Snak om hvordan det påvirker menneskers levevilkår og et område, når en orkan rammer 

(http://heleverdeniskole.dk/laeseraketten/nar-en-orkan-rammer/).  
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 Tal med eleverne om, hvorfor der sker flere naturkatastrofer i Guatemala end i Danmark? 

 

Diskuter klimaforandringer i klassen. I kan eksempelvis tage udgangspunkt i nedenstående 

spørgsmål: 

 Hvordan rammer klimaforandringer Guatemala? 

 Hvad kender eleverne til klimaforandringer? Rammer de Danmark? 

 Kan vi selv være med til at gøre en forskel? 

 Har rige lande et ansvar i forhold til fattige lande, der er påvirkede af klimaforandringerne? 

Hvorfor/hvorfor ikke? 

 

Fælles Mål:  

 Perspektivering (efter 4. klasse)/Sundhed og levevilkår/Eleven kan sammenligne egne levevilkår med andres 

 Perspektivering (efter 4. klasse)/Sundhed og levevilkår/Eleven har viden om levevilkår forskellige steder i 

verden 

 Perspektivering (efter 6. klasse)/Eleven kan sammenholde naturkatastrofer til menneskers levevilkår 

 

 
Lær om genbrug 
På hjemmesiden kan du finde en opskrift på, hvordan du laver en fodbold af gamle plastikposer 

http://heleverdeniskole.dk/laeseraketten/fodbold-af-plastikposer/ . Prøv at lave en sådan fodbold 

med klassen. 

 

I Guatemala laves meget legetøj af genbrugsting. Forklar eleverne om genbrug. Medbring 

forskelligt emballage og affald, eller bed eleverne medbringe forskelligt emballage og affald. Dette 

kunne være dåser, plastikflasker, glas, aviser. Se om I kan lave andre slags legetøj af materialerne.  

Du kan læse mere om skrald og genbrug i Danmark på www.vestfor.dk. På www.affald.dk kan du 

finde et trininddelt læremateriale, du kan anvende i din undervisning. 
 

Fælles Mål:  

 Perspektivering (efter 4. klasse)/Sundhed og levevilkår/Eleven kan sammenligne egne levevilkår med andres 

 Perspektivering (efter 4. klasse)/Sundhed og levevilkår/Eleven har viden om levevilkår forskellige steder i 

verden 

 Perspektivering (efter 6. klasse)/ Perspektivering i naturfag/ Eleven har viden om enkle principper for 

bæredygtighed 

 
 
Klimapolitik - Hvad gør verdens ledere? 
Klimaforandringerne bekymrer verdens ledere, og det har det gjort i snart mange år. Tilbage i 1992 

underskrev mange af verdens ledere en fælles aftale om, at udledningen af drivhusgasser skulle 

formindskes, så temperaturen ikke steg yderligere. Aftalen var lavet af verdensorganisationen FN, 

men da aftalen ikke var bindende, lavede man i 1997 en ny aftale man kaldte for Kyoto-aftalen. I 

Kyoto-aftalen forpligtiger landene sig til at reducere deres udledning af drivhusgasser. Kyoto-

aftalen udløber i 2015. Verdens ledere skal derfor have lavet en ny aftale, men de har svært ved at 

blive enige.  

 

http://heleverdeniskole.dk/laeseraketten/fodbold-af-plastikposer/
http://www.vestfor.dk/
http://www.affald.dk/
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Snak med eleverne om, hvilke interesser, der er på spil, og hvorfor lande indbyrdes kan være 

uenige.  
 

Fælles Mål:  

 Perspektivering (efter 4. klasse)/Sundhed og levevilkår/Eleven kan sammenligne egne levevilkår med andres 

 Perspektivering (efter 4. klasse)/Sundhed og levevilkår/Eleven har viden om levevilkår forskellige steder i 

verden 

 Perspektivering (efter 6. klasse)/ Perspektivering i naturfag/ Eleven har viden om enkle principper for 

bæredygtighed 
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Opgaveforslag til de kreative fag 
 

Nedenstående opgaver er alle relateret til temaet ”Vær kreativ”. På hjemmesiden finder du 

vejledninger og videoer, der gør det nemt at gå til de enkelte opgaver.   

 

 

Tegn mayaernes mønstre 

På hjemmesiden under ”Vær kreativ” kan du finde mayafigurer og mayapåklædningsdukker, 

eleverne kan farvelægge. Tal om, hvem mayaerne er, og læs historierne om mayaerne, mayaernes 

tradition og tro, deres stjernetegn og traditionelle klæder. 

Fælles Mål:  

 Billedkunst/ Billedfremstilling/Tegning og grafik /Eleven kan tegne og detaljer ud fra iagttagelser   

 Billedkunst/ Billedfremstilling/Maleri og collage/Eleven kan anvende farvernes virkemidler til at skabe en 

bestemt stemning 
 

 

På marked i Guatemala  

Gå ind på hjemmesiden under ”Værd at vide om Guatemala”. Her har vi samlet en række billeder 

fra markeder i Guatemala. Få børnene til at søge inspiration i billederne og bed dem tegne eller 

male en markedsplads i Guatemala. Sæt eventuelt guatemalansk musik på, mens eleverne tegner. 

Fælles Mål:  

 Billedkunst/ Billedfremstilling/Tegning og grafik /Eleven kan tegne og detaljer ud fra iagttagelser   

 Billedkunst/ Billedkommunikation/ Udstilling og formidling/ Eleven kan formidle viden med billeder 

 

Lav smykker 
Under temaet ”Vær Kreativ” kan I læse, hvordan I laver smykker og pomponer. Opskrifterne er 

inspireret af smykker, som er fundet på markeder i Guatemala. Der findes opskrifter til print og 

video-vejledninger på siden.  

 

Eksperimenter gerne med materialer – måske de kan laves af genbrugsmaterialer. 

Få inspiration under ”Værd at vide om Guatemala”, hvor I kan se billeder fra et marked i 

Guatemala. Måske klassen selv får lyst til at lave et marked, hvor de kan sælge deres smykker? 
 

Fælles Mål:  

 Håndværk og design/ Arbejdsformer/ Eleven kan læse og arbejde håndværksmæssigt efter instruktioner 

 Håndværk og design/Design/Produktrealisering/ Eleven kan fremstille egne enkle produkter efter oplæg 
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Drager med farver 
Under temaet ”Vær Kreativ” kan I læse, hvordan folk i Guatemala hvert år fejrer dragefestival. Her 

kan I også se, hvordan I bygger en drage. I kan enten bygge flere små drager eller lave en stor i 

fællesskab. Tænk gerne over udsmykningen af dragen. Hvilke budskaber skal der være på jeres 

drager? Få inspiration i billederne fra ”Drager med farver”. Der findes en opskrift på, hvordan du 

bygger en rund drage.  
 

Fælles Mål:  

 Håndværk og design/ Arbejdsformer/ Eleven kan læse og arbejde håndværksmæssigt efter instruktioner 

 Håndværk og design/Design/Produktrealisering/ Eleven kan fremstille egne enkle produkter efter oplæg 
 

 

Piñata – Guatemalas fastelavn 
En piñata er en figur lavet i farverigt papir. Det er en tradition, der minder om at slå katten af 

tønden til fastelavn. Piñataen er lavet i papmache og dekoreret med farvestrålende papir. Den er 

fyldt med legetøj og slik. Ved næsten enhver festlig lejlighed i Guatemala er der en piñata, som 

børnene få lov til at ”slå ned”. På siden ”Pinata” under temaet ”Vær Kreativ” kan I se, hvordan I 

laver en piñata. Lav den eksempelvis i forbindelse med en festlig lejlighed på skolen eller i klassen. 
 

Fælles Mål:  

 Håndværk og design/ Arbejdsformer/ Eleven kan læse og arbejde håndværksmæssigt efter instruktioner 

 Håndværk og design/Design/Produktrealisering/ Eleven kan fremstille egne enkle produkter efter oplæg 
 

Lav en bog med dit maya-tegn 
Mayaerne tror, at alle mennesker har en sjæl, der beskytter én. Denne sjæl kalder de for en nahual. 

En nahual er et magisk dyr. Alle mennesker har ifølge mayaerne en nahual. Den fortæller noget 

særligt om, hvem man er som person 

Læs mere om nahuales og find alle figurerne under ”Værd at vide om Guatemala. På siden kan I 

finde et link til, hvordan I finder jeres personlige nahual. 

 

På hjemmesiden under ”Vær kreativ” kan I se en video om, hvordan I laver en bog med nahuales. 

Man skal bruge et kladdehæfte, masonitplader til forside, læder/stof til bogens ryg, maling og lim.  

Der kan også lave andet med nahuales - linoleumstryk, malerier eller noget helt tredje. De er meget 

dekorative – og kan fint kombineres med nogle spændende snakke om stjernetegn og tro. Det er kun 

fantasien, der sætter grænser. 
 

Fælles Mål:  

 Håndværk og design/ Arbejdsformer/ Eleven kan læse og arbejde håndværksmæssigt efter instruktioner 

 Håndværk og design/Design/Produktrealisering/ Eleven kan fremstille egne enkle produkter efter oplæg 
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Væv som mayafolket 
Mayafolket er kendt for at lave flotte stoffer, som de selv væver. Prøv selv at væve. Eksperimenter 

med at væve i genbrugsmaterialer. Det kan være gammelt tøj, plastikposer, ledninger eller 

naturmaterialer. 

 

Under temaet ”Vær Kreativ” kan I finde en opskrift på, hvordan I kan lave små vævninger til at 

hænge op. 
 

Fælles Mål:  

 Håndværk og design/ Arbejdsformer/ Eleven kan læse og arbejde håndværksmæssigt efter instruktioner 

 Håndværk og design/Design/Produktrealisering/ Eleven kan fremstille egne enkle produkter efter oplæg 
 

Bekymringsdukker 
Læs om bekymringsdukker og hvorfor man laver dem i Guatemala. Tal med klassen om, hvilke 

bekymringer børn i Guatemala kan have, og hvilke bekymringer eleverne selv har. På hjemmesiden 

findes en opskrift og en video, der viser, hvordan I laver bekymringsdukker. Ligeledes findes der en 

opskrift på, hvordan I laver æsker, som eleverne kan gemme bekymringsdukkerne i. De kan selv 

beholde dukkerne, eller give dem til én, der ofte bekymrer sig. 

 

I kan også bruge dukkerne til et dukketeater, hvor I sætter dukkerne på blomsterpinde. Historien 

kan tage udgangspunkt i historierne fra eleverne og deres bekymringer.  

 

Eleverne kan også lave en stopmotion film med bekymringsdukkerne. Inddel eleverne i grupper. 

Lad dem lave en historie. Hver gruppe skal have adgang til et kamera og en computer til at redigere 

filmen på. Brug evt. MovieCut på SkoleTube: http://heleverdeniskole.dk/til-laereren/lav-din-egen-

film/. Filmene kan I lægge i elevkanalen på skoletube.dk. 
 

Fælles Mål:  

 Håndværk og design/ Arbejdsformer/ Eleven kan læse og arbejde håndværksmæssigt efter instruktioner 

 Håndværk og design/Design/Produktrealisering/ Eleven kan fremstille egne enkle produkter efter oplæg 

 Billedkunst/ Billedkommunikation/Udstilling og formidling/ Eleven kan etablere digitale udstillinger 
 

Murmalerier 
På hjemmesiden under temaet ”Vær Kreativ” har vi samlet en række billeder af murmalerier i 

Guatemala. Murmalerierne bliver ofte brugt til at udtrykke et særligt budskab. Tag udgangspunkt i 

billederne, og tal om budskaberne i klassen.   

På billede 3 og 4 ses en skolemur, hvor eleverne har malet børns rettigheder. Diskuter spørgsmålene 

i klassen: 

 

- Hvad er børnerettighederne? 

- Hvem har lavet dem, og hvem gælder de for? 

- Hvilke børnerettigheder kender I til? 

- Hvad betyder ytringsfrihed?  

http://heleverdeniskole.dk/til-laereren/lav-din-egen-film/
http://heleverdeniskole.dk/til-laereren/lav-din-egen-film/
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Få eleverne til at søge inspiration i billederne og i fællesskab male et budskab på et stort stykke 

papir eller en væg, som I kan få lov til at udsmykke. Eleverne skaltænke over,, hvad der er vigtigt 

for dem, og hvad de gerne vil fortælle verden. 
 

Fælles Mål:  

 Billedkunst/ Billedanalyse/ Billedfunktion/ Eleven kan analysere billeders funktion i en given kontekst 
 

  

Bæredygtighed og genbrug 
Klimaforandringer, et truet miljø og større ulighed i verden udfordrer dagens designere til at udvikle 

nye innovative produkter og tænke bæredygtighed ind i produktet allerede fra de første ideer. En af 

strategierne inden for bæredygtighed er fokus på genbrug og re-design. Lav ting af genbrugsting og 

snak med eleverne om sammenhængen mellem bæredygtighed og genbrug.  
 

Fælles Mål:  

 Håndværk og design/Design/Idéafprøvning / Eleven kan afprøve materialer og teknikker i konkrete 

sammenhænge 
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Opgaveforslag til samfundsfag 
 
Murmalerier 
Under temaet ”Vær Kreativ” kan I finde billeder af murmalerier i Guatemala. Kig på billede nr. 3.: 

http://heleverdeniskole.dk/gallery/murmalerier/ 

 

Der står blandt andet ”libre expression” skrevet på væggen. Det betyder ytringsfrihed på spansk. 

Tal med eleverne om ytringsfrihed. 

 Hvad betyder ytringsfrihed?  

 Hvorfor maler børnene dette på deres mur?  

 Hvilke børnerettigheder kender I til?  

 Har vi murmalerier eller graffiti i danske byer? 

Søg inspiration i billederne og mal i fællesskab et budskab på et stort stykke papir eller find en væg, 

som I kan få lov til at udsmykke. Eleverne skal være enige om, hvad de gerne vil fortælle verden 

med deres maleri. 
 

Fælles Mål:  

 Politik/Demokrati /Eleven kan diskutere demokratiopfattelser og egne muligheder for deltagelse i demokratiet 
 

Skolegang 
Under temaet ”Skole i Guatemala” kan I læse om, hvordan skolesystemet ser ud i Guatemala, og 

hvorfor det er vigtigt at komme i skole. Brug dette som udgangspunkt for en klassediskussion. I kan 

diskutere ud fra følgende spørgsmål: 

 

 Hvorfor er det vigtigt at gå i skole?  

 Hvorfor tror I, mange børn i udviklingslande ikke kommer i skole?  

 Hvordan tror I, deres hverdag ser ud – hvad laver de? 

 Hvordan tror I, det er ikke at komme i skole – hvordan ville jeres hverdag se ud, hvis I ikke 

gik i skole?  

 Hvad betyder det, at uddannelse er en rettighed? Og hvad tænker I om, at 57 mio. børn i 

verden ikke kommer i skole? 

 Hvad skal der gøres for at sikre, at alle børn kommer i skole?  

 Har vi i den rige del af verden pligt til at hjælpe børn i udviklingslande til at komme i skole? 

Find argumenter for og imod. 

 Hvordan kan man sikre, at børn i udviklingslande får en uddannelse af en god kvalitet? 

 
Fælles Mål:  

 Politik/Demokrati /Eleven kan diskutere demokratiopfattelser og egne muligheder for deltagelse i demokratiet 

 Politik/International politik / Eleven kan diskutere mål og midler i dansk udenrigspolitik 

 
 
 

http://heleverdeniskole.dk/gallery/murmalerier/
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Hvad er en god skole? 
Lav en brainstorm i klassen om, hvad en god skole er. Hvilke forventninger er der til hhv. lærere og 

elever? Eleverne kan også diskutere, hvad der er godt ved deres skole, og hvad der kunne blive 

bedre. Lad eleverne blive enige om de vigtigste punkter, og udform en liste over den ideelle skole. 

 

Lad eleverne reflektere over, hvad deres skolegang betyder for dem?  

Eleverne kan evt. interviewe en voksen (én på skolen, der forældre eller bedsteforældre eller en 

person i det lokale supermarked) om, hvad skolegang/uddannelse har betydet for deres liv. De kan 

præsentere deres egne refleksioner og/eller interviews i en avisartikel eller som et indslag i radio 

eller TV.  

 
Fælles Mål:  

 Politik/Demokrati /Eleven kan diskutere demokratiopfattelser og egne muligheder for deltagelse i demokratiet 

 Samfundsfaglige metoder/Formidling/ Eleven kan formidle resultater af en gennemført undersøgelse 

 

 

Meningsspil 
Dette spil lægger op til, at eleverne kan reflektere over deres egen mening og argumentere for deres 

holdning.  

 

 Ryk bordene ud til væggene og lad eleverne stille sig på midten af gulvet. I den ene side af 

lokalet er man uenig, i den anden enig. Læs forskellige udsagn om politik og etik op for 

eleverne – se nedenstående udsagn til inspiration. Lad eleverne placere sig i rummet i 

forhold til, hvad de mener om udsagnet. Spørg ind til, hvorfor de har placeret sig, som de 

har, og lad dem argumentere for deres placering.  

 

Eksempler på udsagn: 

 Man kan godt klare sig uden at gå i skole. 

 Det er ok at arbejde i stedet for at gå i skole, hvis ens familie har brug for hjælp. 

 Det er ligegyldigt, om elever har medindflydelse på deres skole. 

 Det er ok, at der er forskel på rig og fattig i et land. 

 Det er godt, at kun en person bestemmer i et land. 

 Det er ok, at mænd bestemmer i et samfund. 

 Børn skal have ret til at blive undervist på deres eget sprog. 

 Det er ok, at læreren bestemmer, hvad eleverne skal lave.  

 Forældre bestemmer over deres børn.  

 
Fælles Mål:  

 Politik/Demokrati /Eleven kan diskutere demokratiopfattelser og egne muligheder for deltagelse i demokratiet 

 Politik/International politik / Eleven kan diskutere mål og midler i dansk udenrigspolitik 
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Ulige ressourcefordeling  
Hæld en lille del af en pose slik eller popcorn i en skål og resten af posen i en anden skål. To eller 

tre elever må dele indholdet af den store skål, mens resten af klassen skal deles om indholdet i den 

lille skål. Afvent elevernes reaktion. Når de begynder at tale om, at det er uretfærdigt, er der åbnet 

op for en diskussion om ressourcefordeling. I kan for eksempel tale om: 

 

 Er det retfærdigt, at ressourcerne ikke er ligeligt fordelt i verden? 

 Hvem kan gøre noget for en mere retfærdig ressourcefordeling? 

 Bør man give noget til dem, der har mindre end en selv? 

 Gav eleverne med meget slik noget til dem, der ikke havde så meget? 

 
Fælles Mål:  

 Sociale og kulturelle forhold/Social differentiering /Eleven kan beskrive sociale uligheder i Danmark og i 

verden med begreber og data  

 

 
 
Dakar-målene 
Der er stadig en del børn i Guatemala, som ikke går i skole. I 2000 mødtes verdens præsidenter og 

ministre for at finde en løsning på dette problem. De mødtes i Senegals hovedstad, som hedder 

Dakar. Danmark var også med til mødet. Verdens ledere blev på dette møde enige om 6 mål for 

uddannelse.  

 

Lad eleverne undersøge, hvad de seks Dakar-mål går ud på. Undersøgelsen skal munde ud i en 

fremstilling af en plakat, der oplyser om og argumenterer for arbejdet med at få flere børn i skole. 

Eleverne kan bruge de informationer og argumenter, de har fundet frem til i de forrige opgaver.  

 
Fælles Mål:  

 Politik/ International politik / Eleven kan diskutere mål og midler i dansk udenrigspolitik 

 Politik/ International politik / Eleven har viden om internationale organisationer, som Danmark deltager i 
 

Dilemma  
Måske har nogle af eleverne erfaringer med at rejse i u-lande? Byen Panajachel ligger på Atitlán 

søens nordlige kyst, og er et udpræget turistområde. Tal med eleverne om, hvad deres holdning er 

til at rejse i et fattigt land. I kan overveje følgende spørgsmål:  

 Er det godt, at der kommer turister til et fattigt land som Guatemala? 

 Er det moralsk forkert at holde en luksusferie i et fattigt land? 

 Tænker I over, hvordan lokalbefolkningen har det i det land, I rejser til? 

 Hvordan opfatter de jer? Hvordan opfatter I dem? 

 Sæt jer i grupper og skriv jeres argumenter ned og diskuter dem.  
 

Fælles Mål:  

 Sociale og kulturelle forhold/Social differentiering /Eleven kan beskrive sociale uligheder i Danmark og i 

verden med begreber og data  
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En demokratisk medborger 

At være borger i et demokratisk samfund stiller krav til det enkelte menneske. Tal med eleverne 

om, hvad det vil sige at være medborger i et demokratisk samfund. Lad dem evt. undersøge 

begrebet ’medborgerskab’, og lad dem diskutere, hvad de mener, medborgerskab betyder.  

Lad eleverne diskutere demokratiet på jeres skole? Hvordan vælges og organiseres elevråd, og hvad 

betyder det for elevernes medindflydelse?  

Fælles Mål:  

 Politik/Demokrati /Eleven kan diskutere demokratiopfattelser og egne muligheder for deltagelse i demokratiet 

 
 
Skriv en klassekonvention 
Lad eleverne overveje hvilke regler, der vil være passende af have i jeres klasse for, at alle bliver 

hørt og føler sig godt tilpas i klasseværelset.  

Ud fra denne diskussion kan eleverne udarbejde en klassekonvention med regler, der skal 

overholdes i klasselokalet. I kan samle alle punkterne i et ark og lade eleverne skrive under. Skulle 

der opstå problemer i klassen efterfølgende, kan konventionen tages frem som udgangspunkt for at 

løse problemet.   
 

Fælles Mål:  

 Politik/Demokrati /Eleven kan diskutere demokratiopfattelser og egne muligheder for deltagelse i demokratiet 
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Opgaveforslag til geografi 
 

Lad eleverne læse temaerne ”Natur og klima” og ”Værd at vide”.  

 

Kortøvelse 
Under temaet ”Værd at Vide” findes et kort over Guatemala. 

 Lad eleverne klikke rundt på kortet over Guatemala og finde floder, søer og bjerge.  

 Snak længde- og breddegrader og find koordinater på Guatemala. I kan også sammenligne 

med Danmark. Lad for eksempel eleverne undersøge, hvor langt Guatemala og Danmark 

ligger fra ækvator? Snak om, hvad det betyder for klimaet? Og hvorfor der er varmt ved 

ækvator? 

 Sammenlign Guatemalas areal med andre mellemamerikanske lande. Hvor mange gange 

større eller mindre er Mexico, Belize, El Salvador, Honduras og Nicaragua end Guatemala?  

 Sammenlign Danmarks geografi med Guatemala. Se kortet her:  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guatemala_Topography.png 

 Lad eleverne farvelægge et landkort over Danmark og Guatemala, der viser højdeforskelle. 

 
Fælles Mål:  

 Undersøgelse/Demografi og erhverv/ Eleven har viden om geografisk regionalisering og beliggenhed af 

lokalområder, lande og verdensdele 

 

Dyreliv og flora 
Klimaet har en betydning for, hvilke dyr og planter der findes i forskellige lande. Del klassen op i 

grupper. Lad grupperne researche og lave en præsentation af dyreliv og planteliv i hhv. Danmark og 

Guatemala. Efter præsentationerne diskuteres, forskellene på dyre- og planteliv i de to lande. 
 

Fælles Mål:  

 Undersøgelse/Demografi og erhverv/ Eleven kan undersøge klimaets indflydelse på lokale og globale forhold 

 Kommunikation/formidling/  Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier.  

 

Klimazoner 
Lad eleverne læse om vejr og klima og klimazoner: http://heleverdeniskole.dk/laeseraketten/vejr-

og-klima-i-guatemala/. Snak med eleverne om følgende spørgsmål:  

 Hvad er en klimazone? 

 Hvor mange klimazoner har Guatemala? 

 Hvor mange klimazoner har Danmark? 

 Hvordan kan Guatemala have flere klimazoner?  

Lad eleverne gå sammen i grupper og lad dem lave en præsentation over klimaforskelle: 

 Hvor varmt er det om sommeren i henholdsvis Danmark og Guatemala? 

 Hvor koldt er det om vinteren i henholdsvis Guatemala og Danmark?  

 Find forskelle og ligheder. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guatemala_Topography.png
http://heleverdeniskole.dk/laeseraketten/vejr-og-klima-i-guatemala/
http://heleverdeniskole.dk/laeseraketten/vejr-og-klima-i-guatemala/
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Fælles Mål:  

 Undersøgelse/Jordkloden og dens klima/  Eleven har viden om vejr og vejrfænomener 

 Undersøgelse/Jordkloden og dens klima/  Eleven har viden om klimazoner og plantebælter 

 

Naturkatastrofer 
Lad eleverne læse om klimaforandringer og naturkatastrofer. Guatemala er udsat for mange 

naturkatastrofer. Snak med eleverne om, hvad der sker, når en naturkatastrofe opstår.  
I kan tale om: 

 Hvad er en naturkatastrofe? 

 Hvordan opstår en orkan? 

 Hvordan opstår et jordskælv 

 Hvordan har klima og undergrund betydning for naturkatastrofer? 

 Har Danmark naturkatastrofer? 

Lav et radioprogram eller en tv-indslag om dette emne. 
 

Fælles Mål:  

 Undersøgelse/Naturgrundlag og levevilkår / Eleven kan undersøgenaturgrundlagets betydning for menneskers 

levevilkår.  

 Kommunikation/formidling/ Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier.  
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Opgaveforslag til LæseRakettens skønlitterære tekster  
 
Trin 1 
 
”En som mig. Ensom mig” af Sally Altschuler 
 

 Læs historien højt i klassen og tal om indholdet. 

 Hvad betyder titlen? Det er de samme bogstaver, men sat sammen på to måder. Hvorfor har 

forfatteren valgt det? 

 Lav i fællesskab en beskrivelse af hovedpersonen 37. Kunne 37 lige så godt være et 

menneske? 

 På s. 20 siger 37: ”Kender du så det, at man kan føle sig helt alene, selvom man svømmer 

midt i den store stime?”  Tal i klassen om dette udsagn og om emnet ensomhed, som 

overskriften inspirerer til. 

 Lav ordkort, der passer til overskrifterne STIMEN og EVENTYRFISK. Sæt ordkortene på 

hver sin planche og snak om forskelle og ligheder. 

 Lav nogle af de flotte fisk i papmaché: 

o Fiskene kan udstilles med et maleri af havet som baggrund.  

o Fiskene kan sættes på en pind og bruges til et teaterstykke ligesom stangdukker. 

 Hvad mon der sker, når de to fisk besøger vraget ved tårnklippen? Digt en 

fortsættelse/afslutning på historien. Eleverne kan skrive alene eller i små grupper – eller 

indtale historien på diktafon/telefon. Historierne fremlægges for resten af klassen. Eventuelt 

kan der tegnes en ekstra tegning til. 

 Leg en fangeleg, hvor fangeren er en muræne og alle andre er forskellige fisk. Lav reglerne i 

fællesskab i klassen. 

 

Trin 1 og 2 
 
”Den første dreng på Nordpolen” af Iselin C. Hermann 
 

 Historien læses højt i klassen – eller eleverne læser den selv. 

 Tal med eleverne om ord og vendinger, som de ikke forstår. Iselin Hermann har nogle lidt 

finurlige udtryk – fx skriver hun på s. 27: ”Næsten helt oppe på toppen af jordkloden, dér 

hvor man puster luft ind i sin badebold.” 

 Lad eleverne genfortælle historien, og på den måde få overblik over opdelingen i drøm og 

virkelighed eller fortid og nutid. 

 Se på illustrationerne – tal med eleverne om, hvorfor den på s. 29 er i farver. 

 Et af historiens temaer er mobning/drilleri – del eleverne op i mindre grupper og lad dem 

finde alle de steder i teksten, hvor temaet bliver behandlet. Hvad synes eleverne om 
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løsningerne undervejs? Gruppearbejdet fremlægges i klassen - gerne ved hjælp af små 

rollespil. 

 Drømme kan være et spændende emne. Lad eleverne forberede 3 gode spørgsmål om 

drømme, som de stiller til personen i ”den varme stol.” 

 Iselin Hermann skriver om Fritjof Nansen – måske får I lyst til at arbejde med emnet 

”opdagelsesrejsende”. 

 Iselin Hermann bruger en del billedsprog i sin historie – fx på s. 29: ”Hvide snefnug der ser 

ud, som om de flyver opad ligesom hvide mælkebøttefrø om sommeren.” Lad eleverne gå på 

jagt efter flere eksempler i teksten. Lad eleverne skrive sætningerne med fin skrift og lave 

deres egen illustration til. Lav en udstilling af billedsprog og billeder. 

 Drømmebogen. Eleverne kan i en periode skrive deres drømme ned. På vores hjemmeside er 

der en opskrift på en dagbog, som man selv kan lave, hvis I har lyst til det: 

http://heleverdeniskole.dk/laeseraketten/lav-en-bog-med-dit-maya-stjernetegn/  

 

Trin 2 
 
”Tigerhelten” af Camilla Wandahl og Jonas Nødvig Jørgensen 
 

 Lad eleverne karakterisere hovedpersonen Kaso – find eksempler i teksten, der underbygger 

udsagnene. 

 Tal med eleverne om det miljø, handlingen udspiller sig i. Hvor og hvornår forestiller 

eleverne sig, at fortællingen foregår. 

 Diskutér genren (magisk realisme/fantastisk fortælling) med eleverne. Hvad kendetegner 

den, og kender elevene andre fortællinger eller film i samme genre. (Nogle elever kender 

måske filmen ”Life of Pi” ) 

 Lav en liste med associationsord til TIGER – hvilke ord passer på tigeren i historien? 

 Lav et fakta ark om tigre. Det kan eventuelt præsenteres som en folder (se pdf med 

skabelon) 

 Lad eleverne komme med deres bud på forbindelsen mellem Kaso, hans familiehistorie og 

tigre. 

 Historien slutter således: ”Og at de begge snart ville komme til at kæmpe for deres liv igen. 

Men lige nu var det vigtigste, at de havde fundet hinanden. For sammen ville de i fremtiden 

blive kendt som Tigerhelten, men det er en helt anden historie.”  

Lad eleverne skrive en ”Tigerhelt-historie” - enkeltvis eller i mindre grupper. 

 

 
 
 
 
 
 

http://heleverdeniskole.dk/laeseraketten/lav-en-bog-med-dit-maya-stjernetegn/
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”De første mennesker” af Jørn Bie 
 

 Inddel eleverne i mindre grupper og lad dem få overblik over historien. Hvad sker der 

egentlig? Hvem er hvem? 

 Før det lykkes at skabe de første mennesker, sker der to fejl. Diskutér fejlene og straffen 

med eleverne. 

 Det kan være oplagt at inddrage andre skabelsesberetninger. Eventuelt kan eleverne i 

grupper forberede og fremlægge forskellige skabelsesopfattelser. 

 På vores hjemmeside har vi et afsnit om maya-folkets tro, hvor de omtaler ”livets træ”:       

http://heleverdeniskole.dk/gallery/mayaernes-tro/. Sammenlign denne beretning med de 

nordiske guders fremstilling af træet Yggdrasil. Find forskelle og ligheder. 

 

 

Trin 3 
 
”Intet netværk” af Line Kyed Knudsen 
 

 Eleverne læser historien og giver et kort referat af teksten 

 Gennemgå berettermodellen (vedlagt som pdf) og bed eleverne bruge modellen på denne 

historie. Er eleverne enige om, hvor fortællingens ”point of no return” er? 

 Lav i fællesskab en liste over associationsord til NETVÆRK 

 Hvordan vil eleverne fortolke overskriften? 

 Historien er skrevet af en jeg-fortæller. Lad eleverne arbejde med, hvilken betydning det har 

for historien: 

o Find eksempler på jeg-fortælleren i teksten 

o Vælg et afsnit og skriv det om, så fortælleren er en 3. persons fortæller. 

o Hvilken forskel gør det for teksten? 

o Hvilken fortællersynsvinkel foretrækker elevene til denne historie og hvorfor? 

 Etik og moral. Gennemgå pigens ”posts” på både facebook og instagram. Hvad synes 

eleverne om sproget og omtalen af andre? Er de realistiske? Har forfatteren ramt plet? 

 En HØRING. Eleverne skal forberede sig på en høring/paneldebat om de sociale medier. 

Opdel elevene i 6 grupper: 

o 2 grupper er unge og forbereder sig på at være ”for” (det er fedt, let, sjovt…..)        

o 2 grupper er unge og forbereder sig på at være ”imod” (for meget, mobning, dårligt 

sprog….) 

o 1 gruppe er reklamefolk og forbereder sig på at være ”for” (let, stor spredning, kende 

målgruppe..) 

o 1 gruppe er forskere og forbereder sig på at være ”imod” (ensomhed, ikke reelt 

fællesskab…) 

http://heleverdeniskole.dk/gallery/mayaernes-tro/


 

Samlet lærervejledning 2015 

59 
 

o Læreren er ordstyrer. Hver gruppe vælger 1-2 repræsentanter til panelet, resten er 

tilhørere, der stiller spørgsmål og diskuterer (gerne ud fra deres gruppes synspunkt). Tag 

eventuelt flere runder, så alle får prøvet at sidde i panelet. 

 Lad eleverne skrive et essay eller en avisartikel med overskriften: ”Intet netværk” (essay og 

avisartikel vedlagt som pdf) 

 

 
 
”Vinduet” af Cecilie Eken 
 

 Eleverne læser historien og giver et kort referat af teksten 

 Lad eleverne udarbejde en personkarakteristik af pigen og giv også en beskrivelse af hendes 

hverdag. Hvad laver hun? Hvordan går hun i skole? Giv også et bud på, hvor gammel hun 

er. 

 Lav i fællesskab en liste over de ”tricks,” som pigens forældre foretager. Hvad går de ud på? 

Er historien en realistisk fortælling eller…? 

 Gå på jagt i historien efter ”de tomme huller.” Hvad er det, vi ikke får noget at vide om? 

 Lad historiens forældre komme i den varme stol med henblik på at udfylde ”de tomme 

huller.” Lad eleverne udarbejde 3-5 gode spørgsmål til forældrene.  

 Efter ”den varme stol” diskuteres i klassen, hvordan historien kan fortolkes. Hvilke 

budskaber mener eleverne, historien rummer? Kom ind på temaer som forældre, beskyttelse 

(overbeskyttelse), at blive voksen… 

 Illustrationerne til historien er en slags collager. Lad eleverne lave en billedanalyse af et af 

billederne.  

 Historien slutter således: ”Men jeg står stadig her udenfor, og nu vender jeg ryggen til dem 

derinde og går. Hen ad havegangen, ned ad vejen, gennemlandsbyen og videre. Jeg går 

uden at se mig tilbage, indtil det bliver morgen igen.” 

Lad eleverne skrive fortsættelsen på historien – det behøver ikke være en slutning. Opgaven 

kan eventuelt løses i mindre grupper og eleverne kan lave en billedcollage i samme stil som 

Tea Bendix´. 

 Om forholdet mellem forældre og børn/unge. Temaet kan drøftes på et konkret plan, men 

også på et mere filosofisk plan ud fra følgende citat på s. 112: ”Jamen, vi vil kun det bedste 

for dig. Vi elsker dig jo. Du er det dyrebareste, vi overhovedet har.” Jeg vidste, at min mor 

ikke løj. Problemet var, at hun heller ikke sagde sandheden. De havde mig ikke.” Hvad 

mener pigen med, at de ikke havde hende? Og hvad mener eleverne? 

Det er muligt at inddrage teksten om børn fra den lille bog ”Profeten” af Kahlil Gibran. 

 
 

 


