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Rejs med til Ghana 
I dette temaforløb rejser eleverne til Ghana. Til nogle af de landsbyer, hvor børnene fra 
LæseRaketten bor. De får mulighed for at lære nogle af børnene bedre at kende. Og de 
får kendskab til Ghanas natur og kultur. Der er forslag til forskellige værksteder med både 
kreativt og fagfagligt indhold.  

Forløbet kan bruges som ramme for en temauge, men der kan også udvælges enkelte 
elementer til brug i den daglige undervisning. Forløbet kan afsluttes med et arrangement, 
hvor elevernes familier eller andre klasser inviteres.  

 

1. Rejsen til Ghana 

Eleverne får udleveret en billet til Ghana, der kan printes fra materialesamlingen. Stil 
stolene op i rækker, så det ligner et fly. Så er I klar til flyveturen. Undervejs bliver eleverne 
præsenteret for landet.  

• Vis filmen ’Sådan ser der ud i Ghana’:  
https://heleverdeniskole.dk/saadan-ser-der-ud-i-ghana/ 

• Se billeder fra børns hverdag med pligter og lege her:  
https://heleverdeniskole.dk/pligter/   
https://heleverdeniskole.dk/laer-lege-ampe/  

• Hør det første minut af Ghanas nationalsang – her kommer I lidt rundt i Ghana og 
hører den første linje sunget på engelsk og på flere lokale sprog: 
https://heleverdeniskole.dk/ghanas-flag-og-nationalsang/  

 
Eleverne lander i Tamale, som er den største by i det nordlige Ghana. I Ghana bliver man 
altid budt på vand, når man kommer som gæst. Del vand ud til hver elev. Så tager I 
videre til landsbyen Saboba. Her skal I først på besøg hos landsbyens høvding. Vis 
billeder i billedserien nederst på siden her: https://heleverdeniskole.dk/hoevdinge-og-
demokrati-i-ghana/ 
I har cola-nødder med, som I giver til høvdingen. Han giver jer lov til at være på besøg 
i sin landsby. Sådan gør man I Ghana. 

• Læs højt for klassen om høvdinge i Ghana og om cola-nødderne:  
https://heleverdeniskole.dk/hoevdinge-og-demokrati-i-ghana/ 
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2. Mød Sheilla og Ezekiel 

Nu er det tid til at møde to børn, som bor her. I skal møde Sheilla og Ezekiel, som begge 
er 8 år.  

• Læs historien ’Sheilla og den grønne skoleuniform’ i LæseRaketten. I kan læse den 
sammen, læs højt for eleverne eller lade dem lytte til historien i app’ en. 
https://heleverdeniskole.dk/laeseraketten-i-det-nordlige-ghana/ 
Se film og billeder fra Sheillas skole og landsby: 
https://heleverdeniskole.dk/sheilla/  

• Sheillas familie hører til konkomba-folket. Her kan I få lidt mere at vide om dem: 
https://heleverdeniskole.dk/ghanas-folk-og-sprog/  
 

• Læs historien ’Ezekiel og floden’ i LæseRaketten. I kan læse den sammen, læs højt for 
eleverne eller lade dem lytte til historien i app’ en. 
https://heleverdeniskole.dk/laeseraketten-i-det-nordlige-ghana/ 

• Se film og billeder fra Ezekiels landsby ved floden: 
https://heleverdeniskole.dk/ ezekiel/ 

• Ezekiels familie hører til dagomba-folket. Her kan I få lidt mere at vide om dem: 
https://heleverdeniskole.dk/ezekiel/  
https://heleverdeniskole.dk/dagomba-kultur/  

 
Der findes mange flere opgaver til indskolingen i lærervejledningen 
https://heleverdeniskole.dk/laerervejledning-og-opgaver-2023/  

og på Skoletube: https://heleverdeniskole.dk/opgaver-i-skoletube/  

 

I LæseRaketten er der også portrætter af fire andre børn: Bilengban, Happy, Rafik og 
Rahi. Hvis I har lyst til at vide mere om dem, kan I selvfølgelig også læse/lytte til de 
historier og se film og billeder: https://heleverdeniskole.dk/laeserakettens-boern/  

 

3. I skole i Ghana 

Hvordan mon det er at gå i skole i Ghana? Det skal eleverne vide mere om.  

• Prøv det selv: Vi har lavet et manuskript til et rollespil, som kan laves i klassen. Det 
indeholder elementer som oprydning før skolestart, skoleuniformer, morgensang, at 
blive undervist på et sprog man ikke forstår + eksempler på forskellige 
undervisningsformer. Se manuskriptet i materialesamlingen: 
https://heleverdeniskole.dk/temaforloeb-om-laeseraketten-og-ghana/ 
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• Brug hjemmesiden: På vores hjemmeside har vi flere artikler, film og billeder om skoler 

i Ghana. Her kan I se, hvordan skolerne ser ud. Hvilke fag står på skemaet? Hvad sker 
der, når nogle børn ikke kommer i skole. 
https://heleverdeniskole.dk/i-skole-i-ghana/  
https://heleverdeniskole.dk/skoledagen-i-ghana/  
https://heleverdeniskole.dk/fag-og-undervisning/  
https://heleverdeniskole.dk/til-eleven/ghana/naar-boern-ikke-kommer-i-skole/  
 

• Mere om Ghana: I kan selvfølgelig også benytte lejligheden til at blive klogere på andre 
områder af Ghana. Se film og billeder og læs sammen. Det kunne for eksempel være: 
o Ghanas historie: https://heleverdeniskole.dk/ghanas-historie/  
o Ghanas landskaber: https://heleverdeniskole.dk/ghanas-landskaber/  
o Fodbold i Ghana: https://heleverdeniskole.dk/fodbold-i-ghana/  
o Religion og tro: https://heleverdeniskole.dk/religion-og-tro/  
o Klima – tørke og oversvømmelser: https://heleverdeniskole.dk/toerke-og-

oversvoemmelse/  
o Trommer og dans: https://heleverdeniskole.dk/trommer-og-dans/  

 

4. Værksteder 

Her er en række ideer til forskellige værksteder.  

• Værksted med garn, snore og perler: 
Lav lykkedyr af perler og fine armbånd. Armbåndene kan også bruges som nøgleringe: 
https://heleverdeniskole.dk/lykkedyr-af-perler/  
https://heleverdeniskole.dk/lav-selv-armbaand/  

• Madværksted: 
Det kan være spændende at lave mad fra andre lande. Her kan du finde fire opskrifter 
på hverdagsmad og kager fra Ghana: 
https://heleverdeniskole.dk/lav-mad-fra-ghana/  

• Maskeværksted: 
Lav jeres egne masker. Maskerne bliver i dag mest brugt til udsmykning, fordi de er 
flotte. Men de har også en særlig betydning ved fester, bryllupper og begravelser. 
https://heleverdeniskole.dk/lav-selv-masker/  

• Dyreværksted: 
På vores hjemmeside har vi udvalgt 3 dyr, og her kan I også læse mere om husdyrene.  
https://heleverdeniskole.dk/dyr-og-landskaber/  
Der lever selvfølgelig mange andre dyr i Ghana, som eleverne også kunne undersøge. 
Præsentér et dyr, som lever i Ghana. Eleverne kan undersøge: 
o Levested 
o Udseende 
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o Størrelse 
o Føde 
o Formering 
o Andet, som de synes er interessant 

• Byg en landsby – værksted 
Ved hjælp af film og billeder, som I har set, kan eleverne lave en model af en landsby. 
Mange forskellige materialer kan tages i brug.  
Se vejledning i materialesamlingen. 

• Vidste du det? – værksted 
I dette værksted kan eleverne skrive, tegne, fortælle, indspille lyd eller en lille film om et 
emne, som de er blevet interesseret i.  
De kan bruge forskellige medier til at præsentere deres emne: 

Til produktion af video og lyd anbefaler vi, at I anvender Wevideo på Skoletube. Her kan 
eleverne skabe de små fortællinger med brug af ressourcerne fra Ressourcekanalerne på 
Skoletube: https://heleverdeniskole.dk/foto-og-film-til-fri-brug-2023/. Der findes samtidig et 
stort bibliotek i Wevideo. I biblioteket kan eleverne finde både video, billeder og lydeffekter.  
I finder videovejledninger til Wevide på Skoletubeguide: 
https://skoletubeguide.dk/project/wevideo/ 

Billeder med tekst kan med fordel produceres i Photopea på Skoletube. Her finder 
eleverne mange muligheder for at skabe et gennemarbejdet billede. I kan finde video-
vejledninger til Photopea på Skoletube: https://skoletubeguide.dk/project/photopea/  

Når eleverne har produceret et digitalt produkt (video, billede eller lyd), uploades det til 
Skoletube. Når et medie uploades til Skoletube genereres der automatisk en QR-kode, 
lige til at downloade og printe. 

Se vejledning på Skoletubeguide: 
https://www.skoletube.dk//group/MedierpSkoletube2162922  

QR-koderne kan så placeres i elevernes landsby på de rette steder, så jeres gæster kan 
gå på opdagelse i landsbyen med en tablet eller telefon. 

 

5. Kom med – en præsentation af elevernes arbejde. 

Fortæl om Ghana, fortæl om de børn I har mødt, vis produkter fra værkstederne.  
Eleverne kan fremlægge for hinanden i klassen. I kan invitere andre klasser og/eller 
invitere forældre og søskende på besøg. Måske har I også mulighed for at lave en 
udstilling på skolen. 
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