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Handling:

Långt inne i regnskogen på Nya Guinea finns ett folk som
lever helt ostört av den västerländska civilisationen. De
kallas för Korowaifolket och de bygger sina hus uppe i
regnskogens trädtoppar. Så har också deras förfäder gjort
sedan urminnes tider. Här finns det ingen klocka eller
kalender att rätta sig efter. Att samla på sig materiella
ägodelar ger ingen status – det som verkligen betyder
något är att vara givmild och generös gentemot sina
medmänniskor.

Till läraren:

Filmen och studiematerialet är ett bra komplement till
studier inom geografi, om världen och inom samhälle. Den
tar upp ett levnadssätt och livssyn som skiljer sig
väsentligt emot vårt eget västerländska och ger insikt i hur
andra människor tänker och lever. Viktigt att visa, att det
fortfarande finns människor långt inne i regnskogen som
lever helt i harmoni med naturen.

Genom att studera deras levnadsvanor kan vi lära oss
något om vår västerländska livsföring. Vilka värden är
egentligen viktiga i ett allt mer högpresterande samhälle?

Frågorna på nästa sida är uppdelade i tre olika delar.

• Fråga 1-9 Enkla frågor (kontroll frågor)

• Fråga 10-17 Tänk mera/diskussionsfrågor

• Fråga 18-20 Arbeta vidare/fördjupningsfrågor
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Enkla frågor/diskussionsfrågor

1. Hur bygger och bor korowaierna?

2. Vad äter de för mat?

3. Hur lagar de sin mat?

4. Vad består festmaten av?

5. Vad kallas festen?

6. Varför bor de i träden?

7. Hur tror du det skulle vara att leva som korowaierna?

8. Vilka naturfolk finns i vårt land?

9. Vad skulle du ta med dig om du skulle besöka korowaierna i regnskogen under några veckor?

Tänk mera/diskussionsfrågor

10. Vad tror du menas med att vara ett naturfolk?

11. Hur kan de leva utan pengar?

12. Vilka kunskaper krävs för att kunna leva i korowaiernas regnskog?

13. Vad skulle en korowai bli förvånad över om han eller hon kom på besök till dig?

14. Bland korowaierna får man hög status genom att vara generös och givmild.

Vad ger hög status i vårt land?

15. Beskriv skillnader och likheter mellan korowaiernas och vårt sätt att leva?

16. Regnskogen huggs ned på många ställen i världen. Varför huggs skogen ned och av vilka?

17. Vart ska korowaierna ta vägen om regnskogen huggs ned?

Arbeta vidare/fördjupning

18. Frihet är något som vi människor eftersträvar. Vem har det friaste livet, vi i vårt land eller

korowaierna i regnskogen? Förklara varför du tycker så?

19. Vad är det för faktorer som påverkar om korowaierna får fortsätta leva i sin regnskog?

20. Det sägs i filmen att korowaierna lever ett sunt och friskt liv. Förklara det?

Arbetsbladet finns att hämta på Internetsidan: www.cre8it.se/undervisning


