
Ugeskema – Børn gør en forskel – Pigeliv/drengeliv 
 

 Mandag Tirsdag  Onsdag Torsdag  Fredag 

Lektion 
1 og 2 

Pigeliv/drengeliv - 
introduktion 
 
Aktiviteter   

 Introduktion til temaugen, 
   fx i form af brainstorm eller 
  øvelsen "Viden, fordomme og 
  holdninger" 
     

Find brainstormbeskrivelse i 
Aktivitetsforslag og øvelsen 
"Viden, fordomme og 
holdninger” i lærervejledningen 
s. 8. 
 

Dianas historie 
  
Aktiviteter   

 Læs s. 4-7 i elevhæftet 
 Lav øvelserne "Diana fra 

Uganda" og "Mande- og 
kvindearbejde?"  

 
Find øvelserne i 
lærervejledningen s. 10-12 
 

En dag i Naromuro 
 

Aktiviteter 

 Eleverne er indbyggere i 
den afrikanske landsby 
Naromuro 
 
Find drejebog for hele dagen 
på RødeKors.dk/ 
børngørenforskel 

 

Imals historie 
 
Aktiviteter 

• Læs s. 10-12 i elevhæftet 
• Lav øvelsen "Imal fra 
  Afghanistan" 

 Lav tegneserie om Imal 
 

 
Find beskrivelse af øvelsen om 
Imal i lærervejledningen s. 16 
og tegneserie-øvelsen i 
Aktivitetsforslag   

Gør en forskel 
 
Aktiviteter   

 Arbejd med den aktivitet I 
har valgt 

Pause      
Lektion 
3 og 4 

Voxpop 
 

Aktiviteter   

 Se filmen "Goodmorning 
Afghanistan" 

 Lav voxpop 
 
Find link til film i Aktivitetsforslag 
og beskrivelse af voxpop-
øvelsen i lærervejledningen s. 
26. 

Indtryk udefra 
 

Aktiviteter   

 Book en af Røde Kors' fore- 
   dragsholdere eller se film 
 
Find foredragsholderkontakt på 
RødeKors.dk/børngørenforskel 
og forslag til film i Aktivitetsfor- 
slag 
 

En dag i Naromuro 
fortsat 
 
 
 
 
Husk: Book evt. 
skolekøkken til dem, der 
skal lave mad 

Ballet og motocross  
 
Aktiviteter   

• Læs s. 16-18 og s. 20-22 i 
  elevhæftet 

 Lav øvelsen "Pelle og Shelly 
   fra Danmark" 
 
Find øvelsen i 
lærervejledningen s. 21 
 

Gør en forskel 
 

Aktiviteter   

• Lav den aktivitet I har 
valgt 
• Del evt. jeres oplevelser 
fra ugen på elevsitet:  
RødeKors.dk/skole/pigeliv-
drengeliv 
 

Pause      
Lektion 
5 (og 6) 

Hvad træner du til? 
 
Aktiviteter   

 Idrætsøvelser med fokus på 
forestillinger om maskuline og 
feminine kropsudtryk 
 
Find beskrivelse af øvelserne i 
Aktivitetsforslag 
 
Husk: Book omklædningsrum 

Hvem hjælper dig? 
 
Aktiviteter 

• Læs s. 14-15 i elevhæftet 

 Lav et hjælpetræ 
 
Find øvelsen i lærervejledningen 
s. 20 
 

En dag i Naromuro 
fortsat 
 
 
 
 
 
 

 
 
Afslutning på dagen 

Gør en forskel 
 
Aktiviteter   

• Snak om, hvordan I selv kan 
gøre en forskel 
 
Find beskrivelse i 
Aktivitetsforslag 

Opsamling 
 

Aktiviteter   

 Snak om, hvordan ugen 
har været, og hvad I har 
lært 

 Hvordan kan I selv gøre 
en forskel i verden? 

 Lav evt. øvelsen "Nye 
ord på hjernen" 

 
Find øvelsen i 
lærervejledningen s. 27 
 

 
 


