
Godt grundforløb i 9 trin:
Velkommen til Tunesien

Grundforløbet bruger elevbogen ’En farlig 
film’ af Kirsten Sonne Harild, den introdu-
cerende sektion på hjemmesiden ’Opdag 
Tunesien’ og en del af materialets film. 
 Du kan så frit supplere det med de 
øvrige opgaver og mini-forløb, som vi 
beskriver på de følgende sider. Skyd dem 
ind undervejs eller bagefter, som det 
passer jer bedst.

Formålet med grundforløbet er at få ’sat scenen’. 
 Eleverne får en bred forståelse af Tunesien – både geografisk, historisk 
og kulturelt. De får også indtryk af dagliglivet for børn både i storbyen og på 
landet. Undervejs arbejder de med elevbogens fortællinger og mange fakta.
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1.  HVAD ER BØRNENES  
U-LANDSKALENDER?

Indled med at fortælle om Børnenes 
U-landskalender og årets projekt.
• Børnenes U-landskalender er også en 

julekalender med låger på. Overskuddet 
fra salget af selve kalenderen går til et 
projekt i årets land.

• I år er det IMS’ projekt, der skal lære børn 
og unge i Tunesiens udkantsområder om 
frie medier og om at lave lokale nyheder.

• Børnenes U-landskalender er også et 
stort skoleprojekt for danske børn. Hvert 
år skriver en forfatter en spændende 
historie – og en hjemmeside har masser 
af film og andre muligheder for at lære 
om årets land. I år er forfatteren Kirsten 
Sonne Harild, der bl.a. har udgivet heste-
serien om Pjok og Petrine, børnekrimien 
om Cornelius Krut og westernserien om 
drengene Jim og Josh.

• Hvert år læser 100-200.000 elever bogen 
og arbejder med opgaverne.

2. INTRODUKTION TIL TUNESIEN 
Fortæl nu lidt om Tunesien. Du er godt 
klædt på, hvis du har læst fakta-sektio-
nen i første del af lærervejledningen.
Forslag til første samtale:
Vis intro-filmen ’Velkommen til Tunesien’. 
Den ligger på hjemmesiden i Filmbanken 
og på ’Opdag Tunesien’.
• Hvor ligger Tunesien? Brug Google Earth 

eller kortet på ’Opdag Tunesien’.
• Hvordan ser landet ud oppefra? Prøv 

at beskrive det. I vest begynder Atlas-
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bjergene, der strækker sig ind over 
Algeriet og Marokko. Mod nord og øst 
har Tunesien kyst ud mod Middelhavet. 
Den nordlige, centrale del af Tunesien er 
overvejende grøn. Her dyrkes der bl.a. 
oliven, citrusfrugter og mandler. I syd 
begynder den enorme Sahara-ørken.

• Zoom ind på Chott el Jerid ved byen 
Tozeur. Det er en kæmpe saltsø, der er 
nærmest udtørret det meste af året.

• Tunesien ligger i Nordafrika. Hvem er 
nabolandene? Hvilke har I hørt om?

• Zoom ud, så I kan se hele det afrikanske 
kontinent. Se, hvor meget Sahara fylder. 
Ørkenen er næsten lige så stor som Kina.

Forslag til anden samtale:
Vis filmen ”Det grønne Tunesien”. Den 
ligger i Filmbanken og på ’Opdag Tune-
sien’. Spørg f.eks.:
• Hvad lagde I særligt mærke til i filmen?
• Hvorfor bor folk i det grønne Tunesien?
• Hvordan adskiller børnenes liv i Tunesien 

sig fra danske børns hverdag?

3. BRUG ’OPDAG TUNESIEN’
Præsentér eleverne for hjemmesiden og 
vis nogle af tingene på ’Opdag Tunesien’. 
Siden giver dem viden gennem quizzer, 
billedserier, film, faktabøger, infografik, 
skærmbøger med læsestøtte m.v.

OPGAVE 1:
Opdag Tunesien
 1.-2. KL  3.-5. KL 2 LEKTIONER

1.-2. klasse: Udvælg på forhånd nogle 
elementer fra ’Opdag Tunesien’, og arbejd 
med dem i fællesskab. Det kan f.eks. være 
’Fakta om Tunesien’, udvalgte billedserier 
og Skorpion-quiz. Vis også, at man kan 
læse bogens historier med læsestøtte.
3.-5. klasse: Lad eleverne selv gå på opda-
gelse på siden for at finde viden.

4. LÆS ELLER HØR ELEVBOGEN
Nu kan I opleve børneliv i Tunesien med 
Kirsten Sonne Harilds historie ’En farlig 
film’. I kan også høre den som lydbog. 
Begynd evt. med at se den lille film, hvor 
Kirsten fortæller om sit arbejde med at 
skrive historien. Den ligger i Filmbanken.

OPGAVE 2:
Forslag til samtaler
 1.-2. KL 3.-5. KL 

I Opgave 2 finder du en række forslag til 
klassesamtaler til hvert kapitel. Kirsten 
Sonne Harild har selv lavet denne opgave. 
Arbejder I mest med Dansk og vil dybere 
ned i læsetræning og i fortællingens 
univers, så se de ekstra tips og opgaver til 
samtaler, genfortælling og læseteater på 
side 42 med opgaver til Dansk.

5. LÆS / HØR DE SMÅ EVENTYR
Elevbogen rummer også tre eventyr, som 
er genfortalt af Kirsten Sonne Harild. I kan 
også arbejde med dem som læseteater. Se 
mere i opgave 3.

6. BRUG ELEVBOGENS FAKTA
Der er mange sjove og spændende fakta i 
ordforklaringerne, i billedteksterne og på 
fakta-siderne forrest og bagerst i elevbo-
gen. Alt det kan eleverne bruge til at finde 
inspiration og viden, når de skal arbejde 
med opgaverne og evt. lave fotohistorier 
eller deres egen digitale lågekalender.

7. KREATIVITET, BEVÆGELSE OG 
MAD FRA TUNESIEN

I opgaverne er der mange aktiviteter, hvor 
eleverne kan være kreative og bevæge sig. 
De kan f.eks. synge med på årets musikvi-
deo. De kan lave mønstre, symboler, mosa-

ikker, tunesiske flag eller foldebøger, lege, 
bygge romerske akvædukter og lave enkle 
retter fra Tunesien. Du finder det hele på 
de følgende sider om fagopgaver.

8. SE DR-FILM
Du kan krydre forløbet med årets DR-film. 
Både Ramasjang og Ultra har været i 
Tunesien. Der er en eventyrlig serie med 
Hr. Skæg og Motor Mille. Og der er to 
film, hvor Jonas Madsen fra Ultra Nyt får 

hjælp af youtuberne Paluch og Momme 
til at undersøge Tunesien på 48 timer. Se 
film-oversigten på side 2 – og find filmene i 
Filmbanken på vores hjemmeside.

9. TÆT PÅ ÅRETS PROJEKT
Eleverne kan også få indtryk af, hvad årets 
hjælpeprojekt handler om. Årets organisa-
tion, IMS, laver en side om det på U-lands- 
kalenderens hjemmeside. Der hører også 
små opgaver til. Læs mere side 46.

Nyt i år: Ekstra DR-opgaver til de to filmserier
I år laver DR også nogle spændende, ekstra opgaver, der direkte tager 
udgangspunkt i de to filmserier, som DR laver til U-landskalenderen. 
Dem kan I evt. supplere jeres forløb med. Filmene ligger som altid i 
lærernes Filmbank på U-landskalenderens hjemmeside, men de ekstra 
DR-opgaver finder du inde på dr.dk/skole.

Ramasjang-serien, ’Jagten på regnbuens guld’, er et eventyr med 
Hr. Skæg og Motor Mille. DR Skole har udviklet opgaver til 0. klasse, 
hvor eleverne i små ekstra filmklip møder de tunesiske børn, som Motor 
Mille og Hr. Skæg får hjælp af i tv-serien. Eleverne skal så arbejde med 
forskelle på at være barn i Tunesien og i Danmark og med demokratiske 
fællesskaber gennem leg, de skal øve turtagning og afprøve beslutnings-
former, når den bedste leg skal vælges.

Ultra-serien, ’48 timer i Tunesien’, sender Jonas Madsen fra Ultra Nyt 
til Tunesien med de to youtubere Paluch og Momme. DR Skole har til den 
serie lavet opgaver til 6.-7. klasse. Her møder eleverne unge fra Tunesi-
en, der fortæller om at vokse op i landet og betydningen af ytringsfrihed. 
Den viden skal eleverne bruge, når de selv skal agere journalister og 
formidle, hvordan det er at være barn i Danmark.
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