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som forfatterne med omhu har udvalgt som ikon, 
viser sig nemlig at være lige præcis den tekst-
åbner, der sikrer det største udbytte af teksten. 
De to forfattere har lagt et grundigt og kvali ice-
ret forarbejde i deres tekstarbejde. Hertil kom-
mer den systematiske indlæring ved pre-reading, 
while-reading og post-reading. Det, der gør Afri-
ca Unfold så anbefalelsesværdig, er den store va-
riation i opgaver, der engagerer denne anmelder 
og lægger op til elevaktiverende arbejdsformer 
både før, under og efter tekstarbejdet. Alle for-
mer for interaktion med teksterne tages i brug i 
relation til den speci ikke tekst. Der er pre-rea-
ding opgaver som webquests, ordforrådsøvelser, 
kombinationer af centrale ord, multiple choice 
øvelser, odd-one-out øvelser, fejlsætningsøvelser, 
hurtigskrivning, tegning af tidslinier, idiomatiske 
øvelser, opslagsøvelser mm., alle faciliterer og åb-
ner mod en større tekstforståelse. While-reading 
hedder i Africa Unfold ”analysis and interpreta-
tion”. På websitet lru.dk/africaunfold ligger den 
uvurderlige Toolbox, hvor der er adgang til ana-
lytiske redskaber. Her ligger Toulmins argumen-
tationsmodel, pentagonen, aktantmodellen, en 
postkolonial model og ikke mindst kvali icerende 
analytiske begreber til semantisk og litterær ana-
lyse. Lige til at gå til for eleverne efter lærerens 
vejledning. Det er didaktisk stimulerende, at tek-

Bogen fås også om Flexbog til ca. 85 kr. (uden moms) 
ISBN: 9788770666633

Med Africa Unfold åbner forfatterne Anne Hess 
Thaysen og Lise Debel Christensen portalen til 
Vestafrika i det 21. århundrede og til et over lø-
dighedshorn af vinkler på et kontinent i udvik-
ling. I det nye skoleår er Africa Unfold det bedste 
bud på en lærebog, der på forbilledlig vis præ-
senterer et materiale, som er inspirerende for så-
vel elever som lærere. Lærebogsforfatternes mål 
med Africa Unfold er tydelige, tilrettelæggelsen er 
systematisk, og de faglige mål tilgodeses til fulde, 
idet Nigeria og Ghana er tidligere engelske kolo-
nier, og dermed er engelsk som verdenssprog en 
naturlig del af forløbet i undervisningsbeskrivel-
sen samtidig med, at der er spændende tekster 
og varianter af engelsk præsenteret. Hertil kom-
mer de historiske og aktuelle forhold og afsnit-
tet med postkolonial litteraturteori. Læg oveni et 
website, lru.dk/africaunfold, som ikke blot er en 
guldgrube af links, videoklip, interviews etc., men 
hvor alt, hvad denne anmelder klikker på, VIR-
KER og inspirerer.

Den didaktiske tilrettelæggelse udmærker sig 
ved, at alle tekster er forsynede med et læsefo-
kus. Hvis man anvender dette fokus konsekvent 
på teksterne, så stilladserer man ikke blot elever-
nes læsning, men man sikrer, at eleverne bliver 
rigtig gode tekstlæsere. Det lille øje på teksten, 
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stens budskab skal indes ved brug af Toulmin, 
og at arbejdet med rytmen i et digt eksempelvis 
skal føre frem til tonen i digtet. Det giver mening i 
tekstarbejdet og brugen af modellerne. Post-rea-
ding opgaverne lægger op til at klæde eleverne 
på til mundtlig og skriftlig eksamen, og det i en 
tydelig kontekst, så opgaverne giver mening. I en 
af Chimamanda Ngozi Adichies noveller skal der 
sammenlignes med syndefaldsmyten, der skal 
foretages analyser af Nollywood ilm, laves web 
2.0 HIV-kampagner, skrives artikler, essays, ilm-
anmeldelser og nyhedsreportager, foretages kil-
dekritik, og der er forslag til en række kreative 
opgaver. Alt er appetitvækkende og inspireren-
de, og det eneste, der bør rettes i næste udgave, 
er stavningen af titlet s. 107 og sidetallene under 
post-reading s. 134, hvor der er byttet rundt på 
de to digtes sidetal.

Det er lærebogens fortjeneste, at den anvender 
samme gra ik som i eksamenssættene til studen-
tereksamen: Non iktion er sat i spalter i modsæt-
ning til iktionsteksterne. Det hjælper eleverne til 
indlæringen af genrer og er samtidig eksamens-
forberedende. Det er yderlige en hjælp at få serve-
ret den præcise danske oversættelse af gloserne, 
der er forsynede med trykstreger og ordklasser. 
Tak for det! Ligesom angivelsen af sværhedsgra-
den af teksterne i indholdsfortegnelsen hjælper 
det underviseren i tilrettelæggelsen af forløbet til 
undervisningsbeskrivelsen. Endelig er Africa Un-
fold æstetisk lækker, den har et indbydende lay-
out, er “håndgod”, og billedmaterialet fængsler og 
kan oplagt inddrages i det didaktiske arbejde med 
temaerne.

Lærebogen er tonet mod en studieretning med 
samfundsfag, men før det tværfaglige kan blive 
optimalt, byder Africa Unfold sig til som den fagli-
ge grundsten, som alt interdisciplinært samarbej-
de må hvile på. Netop derfor er Nigeria så velvalgt, 
fordi noget af den bedste afrikanske litteratur er 
skrevet af Chinua Achebe, Ben Okri og Wole Soy-
inka, og skrives netop nu af blandt andre Chima-
manda Ngozi Adichie. Hvis ikke vi som faglære-
re kontinuerligt insisterer på fagets discipliner, så 

har vi ikke rustet eleverne godt nok, når de skal 
skrive SRP og gå til AT-eksamen. Men det gør jo 
ikke noget, at vi samtidig kan være med til at be-
lyse historiske og aktuelle emner som HIV, Boko 
Haram, båd lygtningemigrationen og olieforure-
ningen i Nigeria – med fagets redskaber.

Her følger en kort skitse af de enkelte kapitler, 
hvis læseren allerede har bestilt et klassesæt af 
bogen, kan denne stoppe her, hvis der ønskes 
yderlige dokumentation for, hvilke temaer, der 
behandles, anbefales det at fortsætte. For fans af 
Chimamanda Ngozi Adichie kan jeg love, at der er 
5 fabelagtige tekster af hende, som det er lovligt 
at bruge i undervisningen, hvis man køber lære-
bogen.

Africa Unfold er inddelt i 7 temaer, som man kan 
vælge blandt, men bogens forfattere giver både i 
forordet og i toolboksen forslag til andre temaer 
og til SRP-emner. Temaerne indledes med en in-
troduktion på engelsk, skrevet af lærebogens for-
fattere.

Chapter 1 Setting the scene: Uanset hvilken vinkel 
man vælger, er introduktionen i dette afsnit til hi-
storiske begivenheder som slaveriet, the Scram-
ble for Africa, Biafrakrigen og til de religiøse, so-
ciale og etniske skillelinjer et nødvendigt kapitel 
for at forstå det moderne Nigeria og Ghana. Lære-
bogens forfattere markerer tydeligt med Chima-
manda Ngozi Adichies The Danger of a Single 
View, at udgangspunktet er et opgør med det et-
nocentriske blik på Afrika, og det er værd også at 
lytte til Adichies tekst, der ligger på lru.dr/afri-
caunfold, fordi den er udgivet som en TED-talk.

Culture – New Departures, chapter 2, omhand-
ler Nigerias “coming of age” med fokus på popu-
lærkulturen. Kapitlet indledes med Chimamanda 
Ngozi Adichies brag af en syndefaldsnovelle To-
morrow is Too Far, og med den vinkel præsente-
res Nollywood, som eleverne kan tilgå på lære-
bogens website ved udvalgte klip, og der lægges 
op til en problematisering af fremstillingen af 
det nye kontinent ved spændende tekstmateria-
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le. HIV-problematikken har man søgt at italesæt-
te på mange måder i Nigeria, men det ser ud til, 
at det er den humoristiske sæbeopera SHUGA, 
der har en reel effekt. Også den ligger på lru.dk/
africaunfold med redskaber til analysen. Fodbold 
og musik er andre populærkulturelle vinkler, og 
hvem læser ikke gerne Adichies artikel i the Guar-
dian om fodboldens betydning for Nigeria?

Chapter 3 Social Changes – changing identities te-
matiserer køn, religion, fattigdom og ny teknologi 
i forskelligartede genrer. Dokumentarudsendel-
sen med den kristne og den muslimske præst, pa-
stor James Wuye og Iman Asfaha er et lærestyk-
ke i had og forsoning mellem de to religioner, og 
sammen med Adichies Private Experience bidra-
ger den til en nuancering af et sørgeligt aktuelt 
emne. Kapitlet rummer tekster der problemati-
serer Vestens ind lydelse på Nigeria på godt og 
ondt, og det er også i dette afsnit, der skal hen-
tes materiale til forskellige syn på pigers uddan-
nelse.

Power and Money, chapter 4, indledes med Chima-
manda Ngozi Adichies Half a Yellow Sun med et 
klip, der illustrerer den voldelige kon likt, der 
konstant lurer under over laden i Nigeria. Det er 
her, der indes tekster om Boko Haram og Sharia, 
og det er her, der formidles tekster med fokus på 
de enorme sociale forskelle – og på korruptionen. 
Oliens betydning for landet problematiseres, og 
Fela Kuti sættes op som et musikalsk og politisk 
modbillede til den herskende magtelite. Præsi-
dent Goodluck Jonathans tale på ua hængigheds-
dagen i 2012 giver et int udgangspunkt for at un-
dersøge retorik og virkelighed i Nigeria.

Chapter 5: Migration har omdrejningspunktet 
brain drain – og brain gain. Novellen Twilight 
Trek af Se i Atta (2010) er en formidabel tekst om 
båd lygtningenes fortvivlede situation, og lære-
bogen har mange spændende forslag til arbejdet 
med novellen speci ikt og det påtrængende emne 
generelt. Traf icking berøres, og der lægges op til 
arbejdet med stereotyper i lere af teksterne. Af-
snittet rundes af med den omvendte migration; 
det faktum at der i øjeblikket er en række afrika-
nere, der vender tilbage til kontinentet behandles 
i No Place Like Home.

I chapter 6: Postconial Perspectives ruster lære-
rens ”coursework” med eleverne dem til at arbej-
de selvstændigt med analyse og teori i deres SRP 
opgaver. Uddraget fra Chinua Achebes Things Fall 
Apart giver mulighed for at træne de væsentligste 
træk ved postkolonial teori. Desuden er der tek-
ster hvor der arbejdes med stilistik, som den sati-
riske B. Wainainas How to Write About Africa, der 
nok skal vække debat og eftertanke.

Ghana on the Move, chapter 7, vender blikket mod 
en tidligere dansk koloni på Afrikas vestkyst, som 
rummer oplagte muligheder for samarbejde med 
historie. Afsnittet indeholder samme bredde af 
emner og genrer som de 6 afsnit om Nigeria, og 
lever til fulde op til forfatternes mål om aktuali-
tet, autencititet, litterær kvalitet og genremæssig 
bredde i deres lærebog.

Anne Hess Thaysens og Lise Debel Christensens 
kompetente og kvali iceret tilrettelagte tekstan-
tologi fortjener indpas i undervisningsbeskri-
velserne hos alle engelsklærere, der i det nye 
skoleår sætter Afrika på skemaet. Det er en frem-
ragende lærebog.


