
 

  

Opgaver til temaet Barn i Afrika 

 

Målgruppe: 1.-5. klasse 

 

En helt anden verden 

 

Du er heldig. Du vokser op i Danmark, og selv om din hverdag sikkert ikke er 

problemfri, så er den nem i forhold til, hvis du var barn i Afrika. 

 

Nu skal du finde forskelle og ligheder mellem at være barn i Danmark og Afrika.  

 

 Opgave 1. Din hverdag  

  

Introduktion 

Begynd med din egen hverdag. Du skal være 

opmærksom på de ting, du gør i hverdagen, 

som er helt normale. Fx at du går på jagt efter 

mad i køleskabet, når du er sulten.  

 

Undersøgelse  

Beskriv din egen hverdag. Svar på følgende 

spørgsmål: 

   

 

 

 

 

 



 

 

Morgen 

Hvor får du vand fra? 

Hvornår står du op om morgenen? 

Hvem vækker dig? 

Hvordan kommer du til skole? 

 

I skolen 

Hvor mange timer går du i skole om dagen? 

Hvad sker der, hvis du kommer for sent i skole? 

 

Fritid 

Hvad laver du, når du kommer hjem fra skole? 

Hvilke pligter har du derhjemme? 

Hvad er forskellen på drenge og piger? 

Hvordan holder du fødselsdag? 

Hvor tit ser du fjernsyn eller spiller computer? 

 

Aften 

Hvem laver aftensmad? 

Hvad får du til aftensmad? 

Hvor kommer maden fra? 

Hvem køber ind? 

 

Optagelse 

Hvis du har en mobil med kamera eller et digitalkamera, kan du prøve at optage en 

hverdagssituation. 

 

Optag en helt almindelig ting fra din hverdag. Fx en vaskemaskine, der bliver fyldt og 

sat i gang, et køleskab eller en vandhane.  

 

Fremlæggelse 

Lav en planche med tegninger eller en powerpoint-præsentation med billeder og video 

fra din hverdag. Fremlæg din hverdag for resten af klassen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Opgave 2. Hverdag i Afrika 

 

Introduktion 

Se alle klippene i klipsamlingen "En helt anden 

verden". Kig også på linksamlingen nederst på 

dette opgaveark og find ud af mere om livet som 

barn i Afrika.  

 

Undersøgelse  

I den første opgave har du beskrevet din egen 

hverdag. Nu skal du forestille dig, at du er barn i 

Afrika. Hvordan ser hverdagen ud i en fattig 

afrikansk familie? Svar på disse spørgsmål: 

      

 

Morgen 

Hvor får du vand fra? 

Hvornår står du op om morgenen? 

Hvem vækker dig? 

Går du i skole?  

Hvordan kommer du til skole? 

 

I skolen 

Hvor mange timer går du i skole om dagen? 

Hvad sker der, hvis du kommer for sent i skole? 

 

Fritid 

Hvad laver du, når du kommer hjem fra skole? 

Hvilke pligter har du derhjemme? 

Hvad er forskellen på drenge og piger? 

Hvordan holder du fødselsdag? 

Hvor tit ser du fjernsyn eller spiller computer? 

 

Aften 

Hvem laver aftensmad? 

Hvad får du til aftensmad? 

Hvor kommer maden fra? 

Hvem køber ind? 

 

Hvis du har filmet en situation fra din hverdag, kan du prøve at beskrive den samme 

situation i Afrika. Hvad gør man, når man skal vaske tøj? Hvordan får man rent vand? 



 

 

Fremlæggelse 

Fortæl om dit liv i et fattigt land i Afrika. 

 

Diskutér i klassen:  

Hvordan ville din hverdag have set ud, hvis du var et fattigt barn i Afrika? 

 

 

 Opgave 3. Skriv et brev 

 

Breve fra Afrika 

5.B på Skovshoved Skole har pennevenner i en 

klasse i Niger. Læs nogle af deres breve og forestil 

dig, at du selv har en penneven i Niger. Udover din 

hverdag kan du fx fortælle, hvad du drømmer om. 

Hvad vil du være, når du bliver stor?    

 

Forestil dig, at du er et barn i Afrika og har fået en 

penneven i Danmark. Du kan nu bytte breve med din 

sidemand, så du svarer på hans/hendes brev, og 

han/hun svarer på dit. 

 

Du kan også tegne i stedet for at skrive. 

   

 

 

Linksamling 

Her kan du finde oplysninger om levevilkårene for børn i fattige lande.  

 

Danidas side om børnene i slumbyen Kibera http://www.u-landskalender.dk/2009/ 

 

Dansk Internationalt Bosætningsservices side om, hvordan børn bor forskellige steder i 

verden http://www.saadan-bor-jeg.dk/ 

 

Spil "Martin i Ghana spillet" http://www.unicef.dk/files/Spil/Martin_i_Ghana.html 

 

Dansk Røde Kors’ side om verdens børn http://www.dennis-rk.dk/sw32949.asp  
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