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En dag i Naromuro 

Formålet med denne dag er, at eleverne oplever, hvordan dagen forløber i en afrikansk landsby, 

Naromuro, og hvordan køn påvirker ens dag. Piger, drenge, kvinder og mænd har forskellige forplig-

telser og roller i samfundet, og det skal eleverne i dag have en fornemmelse af gennem selv at bruge 

dagen i disse roller. Eleverne bliver delt op i fire grupper (piger, drenge, kvinder, mænd). Naromuro 

er en opdigtet landsby, men repræsenterer forholdene i mange afrikanske byer ude på landet. Tager 

vi ind til de store byer minder mange afrikaneres hverdag mere om vores herhjemme.  

 

 

Din rolle som lærer 
Din rolle som lærer er generelt at være facilitator i løbet af dagen for alle grupperne. Derudover er 

der to specifikke roller i landsbyen, som I som lærere skal spille.   

 

 
Afrikansk lærer 
En af jer skal være skolelærer i den afrikanske skole. I Afrika bruger man fortrinsvist tavleundervis-

ning og udenadslære og fokuserer ikke nær så meget på reflekterende og kritiske kompetencer. Der 

er disciplin i klassen! Når læreren kommer om morgenen, bliver han mødt med, at børnene rejser sig 

op og i kor siger: Godmorgen, hr. lærer. Eleverne rejser sig også op, hvis de skal sige noget, eller 

hvis andre voksne kommer ind i klassen. Eleverne sidder tæt på bænke med tilhørende bord (brug je-

res normale stole og borde, men sørg for, at der sidder to elever på hver stol e.l.). I Naromuro er der 

op til 80 elever i klassen. 

 

Børn i Afrika kan alle synge deres nationalsang udenad. Start dagen ud med, at eleverne skal lære 

"Der er et yndigt land" udenad. Gør det ved, at du siger en linje, som eleverne så gentager i kor indtil 

de har den. Lad dem derefter skrive sangen ned på et stykke papir. Når de sidder og skriver selv, er 

der HELT stille i klassen. Læreren går rundt og kigger og hjælper, men går primært hen til dem, der 

er fra drengegruppen. Når der er ca. 25 min. tilbage af skoledagen, fortæller du børnene, at du lige 

har fået at vide, at I får besøg af en national politiker, som stiller op til det kommende valg. Børnene 

skal derfor stilles op på geled, så de er klar til besøget. I Afrika kan børnene nogle gange vente i ge-

led i flere timer i solen. Lad børnene vente ca. 10-15 min. Alle står HELT stille og snakker ikke! Når 

politikeren kommer, kan I vise, hvad I har lært i dag ved at synge nationalsangen.   
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Nationalpolitikeren 
En af jer skal agere national politiker, som stiller op til valget på landsplan. Du skal til møde med 

mændene det meste af dagen, men slår også lige et smut forbi skolen efter mødet for at se, hvad 

børnene lærer. Husk at aftale med den lærer, der agerer afrikansk skolelærer, hvornår du kommer til 

skolen. Børnene skal nemlig nå at stå og vente i geled et stykke tid, men de skal jo også videre til 

næste aktivitet i oversigten i tide. 

 

Du starter dagen med at deltage i mændenes landsbymøde. Mændene skal tage stilling til to ting; 

hvor skal de grave deres nye brønd, og hvordan skal de løse konflikten med nabolandsbyen om, 

hvem der må dyrke den lille stribe jord mellem landsbyerne? Som politiker må du gerne blande dig i 

diskussionen. 

 

Er I ikke nok til, at én spiller politiker, holder mændene møde uden politikeren og børnene 

får at vide, at politikeren ikke kommer alligevel, og de kan forlade rækken og gå "hjem". 

 

 

Før dagen 
Del eleverne op i de fire grupper uden at fortælle dem om grupperne og hvem, der er hvad. Bed dem 

hver især om at have beklædning med, som beskrevet nedenfor. Sørg så vidt muligt for, at der både 

er drenge og piger i alle fire grupper. Hvis I kun er en enkelt klasse og synes, at fire grupper bliver 

for mange, så nøjes evt. med to grupper – fx piger og drenge. 

 

Vær opmærksom på, at I ikke bruger borde og stole i løbet af dagen (undtagen når børnene er i sko-

le), men sidder på tæpper, måtter e.l. 

 

Sørg for: 

Stil store spande med vand frem til kvindegruppen et godt stykke væk og sørg for dunke, som de kan 

hælde vandet over i 

 

Små vandbeholdere til pigegruppen 

 

Viskestykker, grydelapper eller andet, som kvindegruppen kan lægge i hånden, når de skal skære 

uden spækbræt 

 

Grøntsagsknive til kvindegruppen 

 

Pap- eller plastikfår eller -køer til drengegruppen 

 

Sorte plastiksække til drengegruppen 

 

Papir og blyant til drenge- og pigegruppen 

 

Store fade til at servere maden på ved fællesspisningen 

 

Måtter, tæpper e.l. til mandegruppens møde og til alle til spisning (børnene og kvinderne kan godt 

sidde meget tæt) 

 

Skovle til mandegruppen og evt. spande med jord og tomme spande, hvis I ikke kan grave på skolen 

 

Book evt. skolekøkken 

 

Sørg evt. for thekrus mm. til mandegruppen 
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Køb: 

Løg 

Tomater 

Kartofler 

Olie 

Salt 

 

Evt. 

Sort the 

Mynte 

Sukker 

 

 

 

Selve dagen 
 

Samlet 
15 min. 

I dag er I indbyggere i landsbyen Naromuro i Afrika. I skal bruge dagen som den ville foregå i 

Naromuro. Fortæl eleverne hvilken gruppe de er i, er de; piger, drenge, kvinder eller mænd. Pigerne 

har nederdel på, drengene bukser og t-shirt, kvinderne har et tørklæde om hovedet, halsen eller livet 

(og meget gerne et tørklæde med en baby (dukke, bamse e.l.) på ryggen gennem hele dagen), 

mændene har kasket på. Nu kan I tydeligt se, hvem der er hvem. Alle har deres opgaver og rolle i 

landsbyen (beskrevet nedenfor).  

 

 

Pigerne 
45 min. 

Det er ofte pigernes job at hente brænde, inden de skal i skole. Pigegruppen skal starte med at samle 

brænde, eller hvad de nu kan finde, der kan bruges til at brænde. Læg det pigegruppen har fundet i 

en bunke, som kvinderne kan hente og bruge til deres madlavning. Medmindre I decideret vil prøve 

at lave frokosten over bål, må du som facilitator lade som om, at brændet skal bruges af kvinderne 

og så evt. sørge for, at bunken bliver fjernet. 

 

90 min. 

Når pigerne har hentet brænde skal de i skole. Pigerne går selv til skole i grupper.  

 

30 min.  

Pigegruppen hjælper kvindegruppen med at gøre frokosten klar. Hvis kvinderne ønsker det, tager pi-

gerne babyerne på ryggen for at babysitte. Hvis der mangler vand, henter de vand det samme sted, 

som kvinderne hentede vand til at starte dagen med.  

 

30 min. 

Nu skal pigerne spise sammen med de andre landsbybeboere. Inden alle går i gang med at putte 

hænderne i de store fællesfade, går pigerne rundt med en lille beholder med vand, som de hælder på 

de andres hænder, så de bliver rene. Mændene får serveret først, derefter får drengene og pigerne. 

Kvinderne får til sidst. Alle spiser af store fade og med fingrene.  

 

45 min. 
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Pigegruppen hjælper kvindegruppen med at rydde op og vaske op efter frokosten. Opvasken bæres 

ud til vandposten og ordnes her. Pigerne fejer grundigt der, hvor alle har siddet og spist og sørger 

for, at alt er rent.  
 
 

Drengene 
45 min. 

Opgaver som kræver, at man går alene er en drengeopgave i Naromuro. Drengene starter dagen 

med at gå ud med familiens ko eller får og tøjre det et sted et godt stykke væk fra landsbyen. Brug 

et plastikfår, et papfår e.l. som drengene skal placere et sted på skolens område. De skal huske hvor 

de tøjrer fåret – de skal nemlig hente det igen efter skole. Er der tid, inden drengene skal I skole, 

hænger de ud og snakker og leger. (Evt. laver de en fodbold, se længere nede)  

 

90 min. 

Drengene skal i skole. Drengene går sammen eller alene hen til skolen. 

 

30 min. 

Drengene henter fåret/koen igen. Er der tid, inden drengene skal spise, hænger de ud og snakker og 

leger. (Evt. laver de en fodbold, se længere nede) 

 

30 min. 

Nu skal drengene spise sammen med de andre landsbybeboere. Mændene får serveret først, derefter 

får drengene og pigerne. Kvinderne får til sidst. Alle spiser af store fade og med fingrene.  

 

45 min. 

Efter frokost spiller drengene fodbold. Hvis de ikke har lavet en fodbold tidligere på dagen, gør de det 

nu. Drengene tager en hel masse sorte plastiksække som de ruller ind i hinanden til det minder om 

en bold. For at holde poserne på plads, binder de enten et reb omkring eller nogle strimler, som de 

har lavet af en af poserne. Nu er de klar til at spille fodbold. I Naromuro spiller drengene fodbold i ba-

re tæer og bruger et par sten, eller hvad de nu kan finde, til at lave målene af. 

 
 

Kvinderne 
45 min. 

Kvinderne går mange kilometer hver morgen for at hente vand i den nærmeste brønd, og de bærer 

20-40 liter på ryggen eller hovedet. Kvindegruppen skal starte dagen med at hente vand. Stil nogle 

store spande, med vand et godt stykke væk og giv kvinderne nogle beholdere, som de kan hælde 

vandet over i. Noget af vandet skal med i marken, noget af vandet skal i køkkenet, hvor det skal bru-

ges til madlavning lidt senere. 

 

45 min.  

Det er kvindernes opgave at dyrke de helt små stykker jord, hvor afgrøderne kun er til eget brug. 

(Store stykker jord, hvor afgrøderne bliver solgt, er mændenes domæne). Kvinderne skal i marken og 

hakke og vende jorden, der jo er meget tør. Jorden skal også vandes.  

 

Hvis I ikke har jord eller en sandkasse i nærheden af skolen, kan I tage nogle store madrasser fra 

idræt og lægge ud som mark. Arbejd jer baglæns/foroverbøjet/skrævende henover madrasserne igen 

og igen mens I banker på dem med boldbat el. lign. (for at lade som om, at I luger ukrudt).  

 

75 min. 

Kvinderne står også for madlavningen. I dag, ligesom så mange andre dage, skal kvinderne lave kar-

tofler med løg og tomat. I Naromuro bruger man ikke spækbræt, men skærer både løg, kartofler og 
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tomater i hånden. (I skal dog lægge de ting, I skal skære på et viskestykke e.l., så I ikke skærer jer i 

hånden – det kræver en del øvelse at skære uden spækbræt). Kvinderne skærer kartoflerne i så små 

stykker som overhovedet muligt. Det gør de for at spare på kogetiden, da de kun har begrænsede 

mængder brænde til at holde gryden i kog. Derfor skærer de også løg i tynde både og tomater i tynde 

skiver.   

 

Frokost 

Løg 

Tomater 

Kartofler 

Olie 

Salt 

Vand 

 

Start med at skrælle kartoflerne (ikke med en kartoffelskræller, men med en almindelig grøntsags-

kniv) 

Skær dem derefter i bittesmå tern i hånden (husk jeres viskestykke e.l., så I ikke skærer jer) 

Skær løgene i helt tynde både i hånden 

Skær tomaterne i tynde skiver i hånden 

Varm olien på en pande. Steg løgene i olien – de må ikke blive brune. Tilsæt derefter tomater og lidt 

salt. Put til sidst kartoffelternene i og vend godt rundt. Put lidt vand i løbende og rør rundt. Retten er 

færdig, når kartoflerne er møre og alle ingredienserne er kogt sammen.     

 

Kvindegruppen får hjælp af pigegruppen til det sidste af frokostforberedelserne.  

 

30 min. 

Nu skal kvinderne spise sammen med de andre landsbybeboere. Kvinderne serverer maden for de 

andre beboere. Mændene får serveret først, derefter får drengene og pigerne. Kvinderne får til sidst. 

Alle spiser af store fade og med fingrene. 

 

45 min. 

Kvindegruppen rydder op og vasker op efter frokosten sammen med pigegruppen. Opvasken bæres 

ud til vandposten og ordnes her. De fejer grundigt der, hvor alle har siddet og spist og sørger for, at 

alt er rent. 

 

 

Mændene 
Mændene har ingen huslige forpligtelser derhjemme. Eneste undtagelse er, når de skal lave the til 

dem selv efter maden – det er et mandejob. Det er til gengæld mændene, der har beslutningsmyn-

dighed i landsbyen.  

 

45 min. 

Mændene starter dagen stille og roligt med at sove lidt længe og ellers rykke uden for husene, hvor 

de går lidt rundt og hilser på og snakker med de andre mænd i landsbyen. Måske sidder de på deres 

måtter udenfor husene og slapper af. 

 

90 min. 

Mændene får at vide, at der er kommet en national politiker på besøg, som gerne vil se, hvordan 

landbyen fungerer. Mændene vil naturligvis gerne vise politikeren, at der er styr på sagerne i 

Naromuro, så de indkalder lynhurtigt alle mændene til landsbymøde. På dagsordenen er to ting: 1. 

Mændene skal have gravet en brønd. Hvor skal den ligge? Tag højde for, hvor der er vand, nabo-

landsbyers placering, Naromuros placering osv. 2. Mændene skal løse en konflikt med nabolandsby-
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en. Konflikten handler om, hvem der har ret til at dyrke en lille stribe jord mellem de to landsbyer. 

Nogle fra Naromuro gik i gang med at hakke jorden, samtidig med at nogle fra nabolandsbyen var på 

vej til det samme. Det er et meget lille stykke jord, men alligevel vigtigt for beboerne i Naromuro, 

fordi det i forvejen er svært at dyrke nok til at mætte alle munde i byen. Hvordan løses konflikten? 

 

30 min. 

Efter landsbymødet skal mændene grave. Der mangler huller til latriner, og der skal også graves hul-

ler til kompostbunker. Hvis I ikke har jord, sandkasse e.l., så sørg for nogle spande (nogle fyldt med 

jord, andre tomme) og bed så mændene flytte jord med skovlen fra en spand til en anden. Pointen 

er, at mændene laver fysisk arbejde her.  

 

30 min. 

Så er der mad. Mænd skal have serveret først. Alle spiser af store fade og med fingrene. 

 

45 min. 

Mændene slapper af efter maden. De tager sig måske en lille lur. Hvis de har lyst, laver de the til dem 

selv. Theen laves af tre omgange – alle tre gange på de samme the-blade.  

1. kop: Bitter som livet (vandet hældes over første gang og theen tilsættes sukker) 

2. kop: Lang som ægteskabet (vandet hældes over anden gang og mynte og sukker tilsættes) 

3. kop: Sød som kærligheden (vandet hældes over tredje gang og der tilsættes godt med suk-

ker) 

 

Denne tradition er ikke noget man ser overalt i Afrika, men de bruger den i Naromuro.   

 

 

Afslutning på dagen 
Slut dagen af samlet med at diskutere jeres oplevelser. Hvordan var det at være henholdsvis pige, 

dreng, kvinde og mand? Hvis I skulle vælge, hvis dag ville I så helst have haft?  

 

 

 

 

 

 

 


