
Burkina Faso
Fokus på:  

Oplysningsprojektets undervisningsmateriale til 
folkeskolerne har fokus på livet i de burkinske landsbyer med 
basis i kvindernes hverdag men vil desuden indeholde mere 
overordnet information om Burkina Faso med fokus på samfund, 
politik, kønsroller og klimaets levevilkår. 

Materialet indeholder videoer, information, kogebog og 
spørgsmålshæfter, og lægger op til undersøgelse, analyse,
perspektivering og overvejelse.



Her i folderen kan du læse mere om hvordan undervisningsmaterialet 
kan bruges i de forskellige fag. Der er fokus på inddragelse og 
aktivering af eleverne gennem opmuntring til perspektivering, 
diskussion og overvejelse. Materialet består af online videoer og 
information om Burkina Faso og der vil desuden blive tilsendt 
spørgsmålshæfter og kogebøger med soumbala lavet af burkinske 
Parkiatræers frugter.

Undervisningsmaterialet er en del af et større oplysningsprojekt om 
Burkina Faso. Projektet har tre faser hvor folkeskoler, museer og 
kulturelle institutioner er involveret i løbet af processen. 
Projektet handler om Burkina Faso generelt, men har især fokus på 
kønsroller i landet, og på hverdagen for kvinderne i de burkinske 
landsbyer. I Aarhus vil der i efteråret være udstilling på kvindemuseet, 
mens man i væksthusene i Aarhus vil kunne opleve madlavning og 
underholdning inspireret af det burkinske køkken og kultur.

Eksempler på materiale...

Samfundet
Kønsroller i landet

Det politiske klima

Samfundsudvikling
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Om Burkina Faso

Klima og 
klimaforandringer

Levevilkår i landet

Landbrug og udvikling
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Hej Geografilærer! 

Materialet om Burkina Faso har relevans for   
elevernes geografiske forståelse og opmuntrer til 
undersøgelse og overvejelse omkring klimaets  
indflydelse på landes forskellige levevilkår. 

Materialet er udarbejdet ud fra følgende  
kompetencemål i faget Geografi:

Undersøgelse:  
Eleverne kan undersøge og analysere Burkina 
Fasos klima og hvilke konsekvenser det har for det 
burkinske folk.

Perspektivering: 
Da de burkinske landsbyer er baseret på landbrug vil der her være 
mulighed for perspektivering til vestlige landes industrialiserede 
landbrug, og der opmuntres til overvejelser omkring forskelle i 
levevilkår affødt af klimaforskelle. Med basis i landsbyernes hver-
dag og kvindernes roller i landsbyerne, samt information om 
landets demografi,  lægges der desuden op til undersøgelse og 
diskussion omkring befolkningens levevilkår og perspektivering til 
vestlige lande.

Kommunikation: 
Med fokus på Burkina Fasos varierede, men ofte hårde klima, 
opmuntres der til overvejelser, diskussion og taler omkring klima-
forandringer og om hvordan vi mennesker kan
influere fremtidens klima.

Undervisningsmaterialet indeholder 
spørgsmålshæfte til eleverne i faget Geografi. 
Her stilles opgaver til undersøgelse, analyse, 
perspektivering og diskussion.
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Hej Madkundskablærer!

Der medfølger kogebog i projektets materiale og 
det vil i Madkundskab være muligt at lave burkinske 
retter med ingredienser fra Burkina Faso. 
Eleverne inviteres til at prøve kræfter med nye
opskrifter og smage på retter fra Afrika. 

Materialet er udarbejdet ud fra følgende 
kompetencemål i faget Madkundskab:

Måltid og madkultur: 
Gennem opskrifter fra Burkina Faso’s landsbyer 
og brug af ingredienser fra Afrika har eleverne 

mulighed for at lære om en fremmed madkultur og prøve nye 
smagssammensætninger. Undervisningsmaterialet kommer med 
en kogebog og noget burkinsk soumbala, lavet af næringsrige 
frugter fra Parkia-træer.

Madlavning:
Nogle af opskrifterne i kogebogen minder om retter vi kender i 
Danmark, mens andre byder på nye smage og ingredienser. 
Eleverne prøver derfor kræfter med nye 
råvaresammensætninger og opskrifter.
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Hej Samfundsfagslærer! 

Undervisningsmaterialet lægger op til undersøgelse 
og debat omkring samfundene inden for politik, 
levevilkår, ligestilling og dagligdag. 

Materialet er udarbejdet ud fra følgende 
kompetencemål i faget Samfundsfag:

Politik:
Eleverne kan undersøge den nuværende situation i 
Burkina Faso og komme med forslag til politiske han-
dlinger samt perspektivere til det danske samfund.

Sociale og kulturelle forhold:
Eleverne kan undersøge grundene til de sociale 

forhold i landet og overveje hvilke handlinger der kan forbedre 
levestandarden for landets fattigste.

Samfundsfaglige metoder: 
Eleverne kan undersøge de samfundsfaglige problemstillinger i 
landet og arbejde med løsningsforslag herpå - problemer såsom 
fødevareusikkerhed, ringe ligestilling, politisk uro i landet er emner 
der kan fokuseres på.

Undervisningsmaterialet indeholder spørgsmålshæfte til 
eleverne i faget Samfundsfag. 
Her stilles opgaver omkring den 
politiske situation, perspektivering, 
løsningsforslag og diskussion.



Hej Billedkunstlærer:

Tro og traditioner er en vigtig del af landsbyernes hverdag og 
dette viser sig gennem ritualer og udsmykning. I billedkunst kan 
eleverne skabe masker, som det gøres af landsbyerne i Burkina
Faso. Her er det muligt at udsmykke maskerne baseret på over-
tro, geografiske inspiration eller lignende emner. Ud fra videoerne 
i undervisningsmaterialet kan eleverne desuden lave modeller
og illustrationer af landsbyerne. 

Materialet er udarbejdet ud fra følgende kompetencemål 
i faget Billedkunst:

Billedfremstilling: Eleverne kan skabe deres egne kunsteriske 
udtryk med masker inspireret af overtro, religion og traditioner 
fra Burkina Faso eller fra deres eget hjemland.
Billedanalyse: Efter at have skabt egne værker, kan eleverne 
fortolke værkerne og diskutere hvilke værdier og udtryk der gør 
sig gældende og de kan perspektivere maskerne til vestlige
kunstarter.

geogra�, samfundsfag, musik, madkundskab, billedkunst 

Hej Billedkunstlærer!

Tro og traditioner er en vigtig del af landsbyernes 
hverdag og dette viser sig gennem ritualer og 
udsmykning. I billedkunst kan eleverne skabe 
masker, som det gøres af landsbyerne i Burkina
Faso. Her er det muligt at udsmykke maskerne 
baseret på overtro, geografiske inspiration eller 
lignende emner. 
Ud fra videoerne i undervisningsmaterialet kan 
eleverne desuden lave modeller og illustrationer af 
landsbyerne. 

Materialet er udarbejdet ud fra følgende 
kompetencemål i faget Billedkunst:

Billedfremstilling:
Eleverne kan skabe deres egne kunsteriske udtryk med masker 
inspireret af overtro, religion og traditioner fra Burkina Faso eller 
fra deres eget hjemland. 

Billedanalyse:
Efter at have skabt egne værker, kan eleverne fortolke værkerne 
og diskutere hvilke værdier og udtryk der gør sig gældende og de 
kan perspektivere maskerne til vestlige kunstarter.
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Hej Musiklærer! 

Musik er en vigtig del af de burkinske landsbyers 
hverdag, ritualer og traditioner. Til musikken bruges 
trommer, xylofoner, sang og klap, og eleverne kan 
i musikundervisningen inspireres til selv at skabe 
musik til forskellige danske traditioner og ritualer.

Materialet er udarbejdet ud fra følgende 
kompetencemål i faget Musik:

Musikudøvelse: 
Eleverne kan skabe, og udtrykke sig gennem, 
musik inspireret af Burkina Faso, traditioner og tro.

Musikforståelse: 
Eleverne kan diskutere og vurdere musikkens vægt og rolle i 
landsbyerne i Burkina Faso, og de kan perspektivere til dansk brug 
af musik i forbindelse med traditioner og i hverdagen. 
Hvordan bruger de musik, hvad betyder det for dem?



I samarbejde med Danida og CISU udfører frivilliggruppen 
SocieTrees et større oplysningsprojekt i Danmark, med årets 
fokus på det vestafrikanske land Burkina Faso.

SocieTrees er en dansk NGO med base i Aarhus. Vi samarbejder med 10 
burkinske landsbyer om at plante plantager i landsbyerne med 
kvinderne som plantagernes ledere. 

Der er mange fordele i plantagearbejdet med de 10 landsbyer, og i 
samarbejde med kvinderne og mændene i landsbyerne arbejder 
vi for at:

1. Skabe fødevaresikkerhed ved at benytte hårdføre Parkia 
Biglobosa-træer til plantagerne, som kan klare det hårde og tørre klima. 
Træernes frugter er næringsrige og kan erstatte kød i madlavningen.
2. Styrke kvinders position gennem øget ansvar og ejerskab 
over plantagerne - og for ligestilling i lokalsamfundene.
3. Sikre fast indtjening til landsbyerne gennem salg af 
Co2-kvoter til virksomheder og private.
4. Modvirke ørkenspredning i det ellers tørre klima tæt ved Sahara. 
Dette gør det muligt for landsbyerne at så nye afgrøder i skyggen af 
Parkia-træerne.
5. Sikre en fast indtjening til kvinderne og deres familier 
når frugterne kan sælges.

Har du lyst til at modtage undervisningsmateriale til dine klasse, er du 
meget velkommen til at kontakte SocieTrees, som derefter vil fremsende 
materiale og links til online undervisningsmateriale.

Mail: societrees@gmail.com          Web: www.societrees.org


