Børn skal vide, hvad der foregår 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 virkelighed, de lever i.
I år handler LæseRaketten om Jordan og syriske børn, der er flygtet til Jordan. Hermed sættes der
fokus på børn på flugt, og hvilke konsekvenser det har for børneliv og et land som Jordan at
modtage et stort antal flygtninge. Vi håber at dette fokus – ud over at være yderst aktuelt – også
skaber anledning til diskussioner omkring flygtninge i Danmark, som for mange danske børn vil
være nærværende.









Lære om børn i Jordan
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 globalisering, ulighed, rettigheder og flugt
Stifte bekendtskab med FN’s 17 verdensmål

På hjemmesiden www.heleverdeniskole.dk/laeseraketten findes en række temaer, der hver især
sætter fokus på forskellige aspekter ved livet i Jordan og børns vilkår i landet. Hjemmesiden
indeholder mange billeder og små film. Lad eleverne gå på opdagelse i de enkelte temaer og blive
kloge på landet Jordan og på, hvordan det er at være barn her.
Med temaet ”Jordans børn” knytter vi direkte an til bogen LæseRaketten. Temaet er en måde
hvorpå danske børn kan komme tæt på jævnaldrende børn i et andet land. De små film, billeder og
fortællinger kan skabe udgangspunkt for samtaler og diskussioner i klassen. Temaet er derved
med til at sætte elevernes egen hverdag i perspektiv og give dem en større forståelse for børns liv
andre steder i verden. Ved at integrere flere forskellige kommunikationsformer i temaet, er det
målet, at eleverne kommer til at føle sig tættere på virkeligheden i Jordan.
Opgaveforslagene relaterer sig til portræthistorierne i LæseRaketten og indholdet i temaet
”Jordans børn”. Opgaveforslagene til Jordans børn er ikke inddelt efter fag, men direkte relateret til
de enkelte børn, som I møder.
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Der er udarbejdet tre forslag til temaforløb, der relaterer sig til LæseRaketten og hjemmesidens
materialer og gør det nemt for dig som lærer at arbejde med undervisningsmaterialet.
Temaforløbene kan danne udgangspunkt for en hel temauge. Du kan også udvælge elementer fra
de tre forløb:


Ørkenens hemmeligheder (for indskolingen): I dette temaforløb rejser eleverne ud i den
jordanske ørken. Her møder de ørkenens beduiner og dyr. Forløbet indeholder både faglige
og kreative elementer samt forslag til, hvordan bevægelse integreres.



Rejs med til Jordan (mellemtrinnet): I dette temaforløb rejser eleverne med til Jordan, hvor
de får mulighed for at se Jordan fra forskellige perspektiver. De skal præsentere landet,
lave et spil om at være på flugt, de skal være beduiner i ørkenen og opleve en jordansk
hverdag. Forløbet indeholder både faglige og kreative elementer.



Jordan og verdensmålene (udskolingen): I dette temaforløb skal eleverne lære om
verdensmålene og hvordan disses problemstillinger tager sig ud i Jordan. De skal også
lave deres eget spil og produktioner om verdensmålene.

Find temaforløbene på hjemmesiden under ”Til læreren”: http://heleverdeniskole.dk/tillaereren/temaforlob-om-jordan/

Under ”Til læreren” findes en PowerPoint-præsentation af Jordan samt et manuskript.
Præsentationen og det medfølgende manuskript kan bruges som introduktion til arbejdet med
landet, hvad enten der er tale om et længere eller kortere forløb: http://heleverdeniskole.dk/tillaereren/praesentation-af-jordan/
Desuden kan I vise billeder fra Jordan. I finder link til en billedsamling under temaet Værd at vide
om Jordan.

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.
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På hjemmesiden findes en samling af billeder, som I frit kan benytte til jeres egne produktioner.
I SkoleTube er der oprettet ressourcekanaler med billeder og filmklip, som eleverne nemt kan
hente og anvende direkte i en række produktioner. Via værktøjerne i SkoleTube får eleverne
mulighed for at arbejde med forskellige præsentationsformer i relation til arbejdet med LæseRaketten og Jordan. Eleverne kan lave deres egne film og tegneserier.
Med værktøjet BookCreator kan eleverne lave deres egen LæseRaket. Arbejdet i BookCreator
lægger op til, at eleverne kan genfortælle den viden, de har opnået om Jordan. Der er oprettet
skabeloner til fortællinger om LæseRakettens børn, der gør det nemt for eleverne at komme i gang
med deres egen bog.
På hjemmesiden findes en videovejledning, der guider dig til, hvordan du får adgang til
skabelonerne og kommer godt i gang.
Find links til billeder, film og videovejledninger her: http://heleverdeniskole.dk/til-laereren/lav-egneproduktioner-film-og-foto-til-fri-brug/

Lav en quiz i klassen, efter eleverne har læst eller arbejdet med hjemmesidens temaer. Quizzen er
rettet til mellemtrinnet og er baseret på indhold fra de fem temaer: På flugt, Dyr, Natur & klima,
Historie samt Folk og religion.
Download quizzen til din computer - den skal åbnes i PowerPoint. Du får formentlig en besked om,
at filen indeholder "makroer". Det skal godkendes, ellers fungerer quizzen ikke. Quizzen er lavet i
Windows, og det er muligt, at den ikke bliver vist rigtigt på en Apple-computer. Hent quiz og
vejledning på hjemmesiden: http://heleverdeniskole.dk/til-laereren/laerervejledning-og-opgaver/

Til hvert barn i LæseRaketten findes en lille quiz. Lad eleverne teste deres viden om de enkelte
børn. De små quizzer findes i ét samlet dokument. De kan bruges samlet eller hver for sig.

I temaet Jordan med alle sanser findes opskrifter på jordansk mad og drikke. Lav en jordansk
middag med eleverne eller inviter elevernes forældre til en jordansk aften.
Find opskrifterne her: http://heleverdeniskole.dk/jordan_med_alle_sanser/
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I temaet Jordan med alle sanser findes en opskrift på, hvordan eleverne kan bygge en drage, som
den Nidal fra LæseRaketten har lavet. Desuden findes beskrivelser af lege og forskellige kreative
elementer, der kan inddrages i undervisningen.
Se temaet her: http://heleverdeniskole.dk/jordan_med_alle_sanser/

I temaet Dyr findes skitser af de dyr, eleverne kan læse om. Lad eleverne farvelægge de jordanske
dyr. Find skitserne til farvelægning under de enkelte dyr: http://heleverdeniskole.dk/dyr-i-jordan/

Verdens ledere er blevet enige om 17 verdensmål, der skal være opfyldt i 2030. Det er 17
ambitiøse mål om at udrydde fattigdom, sikre øget global lighed og en mere bæredygtig verden.
Oxfam IBIS har udviklet et komplet undervisningsmateriale om verdensmålene:
http://heleverdeniskole.dk/verdensmaalene/
Årets hjemmesidemateriale om Jordan relaterer sig til Verdensmålene. I kan derfor koble
verdensmålsmaterialet med arbejdet med Jordan.

LæseRaketten 2018 findes i en interaktiv version. Den indeholder film, lyd og relaterede links og
eleverne kan få alle sider i LæseRaketten læst højt.
Den interaktive version af LæseRaketten fungerer bedst, når den hentes som app. Find app´en i
App Store eller Google Play. Du kan også se den interaktive LæseRaket i din browser - på en
computer eller en hvilken som helst anden enhed: http://heleverdeniskole.dk/tillaereren/laeseraketten-2018-som-app/
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I år kan eleverne sende postkort til Muna og/eller Nidal. Find enkelte arabiske sætninger på
hjemmesiden under temaet Værd at vide om Jordan. Lad eleverne tegne ting fra deres hverdag.
Send postkortene til Oxfam IBIS senest 1. juni 2018.
Oxfam IBIS
Vesterbrogade 2 b
1620 København v.
Att: Hele Verden i Skole

Alle børn har ret til at vokse op i en tryg verden. Der skal også være gode skoler til børn, der er på
flugt. En god skole kan både give tryghed og få børn til at gro og blomstre.
I Aktionsugen 2018 skal vi minde politikerne om deres løfter, så vi kan få alle verdens børn i en
god skole. Derfor skal vi overdænge politikerne med blomster, så de husker, at give alle verdens
børn mulighed for at komme i en god skole, hvor de kan blomstre.
Lad eleverne farvelægge en blomst, hvorpå de skriver, hvad en god uddannelse er.
Find skabelon, vejledning og mere information på hjemmesiden:
http://heleverdeniskole.dk/aktionsugen/
Send jeres blomster til Oxfam IBIS senest den 16. april 2018
Blomsterne sendes til:
Oxfam IBIS
Vesterbrogade 2 b
1620 København v.
Att: Hele Verden i Skole
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