
	

	

Sosolya	2019:		
Ideer	til	undervisningen	
	

Global	Kids	organiserer	i	2019	besøg	af	en	gruppe	
unge	artister	fra	Uganda.		

Undervisningsmaterialet	kan	bruges	før	og	efter	
besøget	af	Sosolya	Undugu	Dance	Academy.		
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Introduktion:		

	

1

	
Undervisningsmaterialet	henvender	sig	
primært	til	mellemtrinnet,	men	dele	af	det	
kan	sagtens	bruges	i	indskolingen.	For	
eksempel:	

• At	gå	i	skole	i	Uganda	
• Hvad	spiser	man	

	
Til	udskolingen	vil	afsnittet	om	kultur	
kunne	bruges,	da	eleverne	vil	få	mulighed	
at	forberede	sig	på	kulturmødet	og	snakke	
om	forskelle	og	ligheder	mellem	livet	for	
børn	og	unge	forskellige	steder	i	verden.	
	
På	den	sidste	side	finder	I	links	til	mange	
spændende	undervisningsmaterialer	om	
Uganda.	For	eksempel	Friluftsrådets	’En	
verden	til	fælles’,	der	lægger	op	til	
tværfaglige	undervisningsforløb	og	
fagspecifikke	forløb	inden	for	samfundsfag,	
geografi,	historie,	engelsk	og	madkundskab.	
https://friluftsraadet.dk/gron-
skole/inspiration-materialer/verden-til-
faelles	

	

GLOBAL	KIDS					www.globalkids.dk		

Den	danske	NGO	Spor	Media	
organiserede	i	2004	et	besøg	af	en	
børnekulturgruppe	fra	Bolivia	–	i	
samarbejde	med	KinderKultur-
Karawane	i	Tyskland.		

Siden	er	det	blevet	til	et	eller	to	besøg	
om	året	af	børne-	og	
ungdomskulturgrupper	fra	
Latinamerika,	Afrika	og	Asien.	

Det	er	første	gang,	vi	får	besøg	af	en	
gruppe	fra	Sosolya	i	Uganda.	

Spor	Media								www.spormedia.dk		
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Republikken	Uganda	

1

Størrelse:	Uganda	har	et	samlet	areal	på	
241.000	km2	,	hvilket	er	omtrent	5,5	gange	
større	end	Danmark	-	samme	størrelse	som	
Storbritannien.	I	afrikansk	målestok	er	det	
imidlertid	et	lille	land.		
	
Befolkning:	Der	bor	cirka	33,5	millioner	
mennesker	i	Uganda.	I	Danmark	bor	der	til	
sammenligning	5,5	millioner	mennesker.		
	
Ugandas	hovedstad	Kampala	har	1,2	millioner	
indbyggere,	ligesom	København.	Der	bor	altså	
lige	mange	mennesker	i	de	to	hovedstæder,	
selvom	Uganda	er	væsentligt	større	end	
Danmark.		
	
Uganda	har	en	af	verdens	yngste	befolkninger.	
Mere	end	halvdelen	af	befolkningen	i	Uganda	
er	under	18	år,	og	gennemsnitsalderen	er	blot	
15,1	år.	I	Danmark	bliver	der	omvendt	flere	og	
flere	ældre.	Gennemsnitsalderen	er	her	40,9	år,	
og	næsten	en	femtedel	af	befolkningen	i	
Danmark	er	over	65	år.		
	
Sprog:	Engelsk	er	det	officielle	sprog,	men	der	
tales	mere	end	40	forskellige	sprog	i	Uganda.	
Nogle	af	sprogene	ligner	hinanden	–	ligesom	
f.eks.	dansk	og	norsk	–	mens	andre	er	meget	
forskellige.	De	mest	udbredte	sprog	er	(udover	
engelsk)	luganda	og	swahili.		
	
Snak	selv	swahili:	Hvis	du	har	set	Løvernes	
Konge	og	kan	huske	sætningen	”hakuna	
matata”,	kender	du	allerede	to	ord	på	swahili.	
”Hakuna	matata”	er	nemlig	swahili	og	betyder	
”intet	problem”	eller	”ingen	bekymringer”.	
”Simba”	betyder	”løve”,	og	”Rafiki”,	som	er	
navnet	på	bavianen	i	samme	film,	betyder	
”ven”.	Swahili	tales	af	over	100	millioner	
mennesker	i	Central-	og	Østafrika.	(Læs	mere	
om	sprog	side	7)	

2

Højeste	punkt:	Det	højeste	punkt	i	Uganda	er	
Margherita	Peak	på	det	sneklædte	bjerg	Mount	
Stanley.	Mount	Stanley	er	over	5	kilometers	
højt	og	er	det	højeste	bjerg	i	Uganda	og	det	
tredjehøjeste	bjerg	i	Afrika.	Danmarks	højeste	
naturlige	punkt	er	Møllehøj	ved	Ejer	Bavnehøj,	
som	måler	171	meter.	
	

Hovedstad                   	
Kampala 
	

Etniske grupper        	 Baganda 16.9%, banyakole 9.5%, 
basoga 8.4%, bakiga 6.9%, iteso 
6.4%, langi 6.1%, acholi 4.7%, 
bagisu 4.6%, lugbara 4.2%, 
bunyoro 2.7%, andre/uspecificeret 
29.6% 

Sprog                  Engelsk, ganda/luganda, Niger-
Congosprog, nilo-sahariske sprog, 
swahili, arabisk 

Befolkningstal 

 
33.435.000 
 

1

Opgaver:	
	
-	Find	Uganda	på	et	kort	eller	en	globus.		
-	Hvilke	lande	er	nabolande	til	Uganda?		
-	Hvad	hedder	Ugandas	nuværende	præsident	–	kig	lidt	
på	nettet.		
-	Hvilke	farver	er	der	i	det	ugandiske	flag,	og	hvorfor?	
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Geografi	og	miljø	
Det	centralafrikanske	plateau	udgør	omkring	tre	fjerdele	af	Ugandas	
landareal	og	det	meste	af	landet	ligger	ca.	900	meter	over	havets	
overflade.	Klimaet	er	primært	tropisk	og	den	årlige	gennemsnits-
temperatur	er	omkring	de	26	grader.	Store	dele	af	landet	er	dækket	
af	savanne.	Det	skyldes	blandt	andet,	at	man	har	fældet	
regnskoven.		

Regnskov	
	
I	Uganda	er	der	regnskov.	Her	lever	nogle	dyr,	du	ikke	kan	finde	
andre	steder	på	Jorden,	nemlig	gorillaer.	Gorillaerne	bor	på	
bjergskrænterne	i	regnskoven.	De	er	vegetarer	og	æder	mest	frugt,	
blade,	små	grene	og	bark.		

Gorillaer	kan	blive	næsten	lige	så	høje	som	mennesker.	Hannerne	
kan	blive	op	til	1,75	centimeter	høje	og	veje	op	til	165	kilo.	
Hunnerne	vejer	omkring	halvt	så	meget	som	hannerne.		

Forskning	har	vist,	at	gorillaen	og	mennesket	er	meget	nært	
beslægtede.	Man	mener,	at	hele	98	procent	af	gorillaens	gener	er	
de	samme	som	menneskets	gener	(kun	overgået	af	chimpansen).	
Gorillaen	er	en	truet	dyreart,	og	der	er	i	dag	kun	omkring	900	
tilbage.		
	
Victoriasøen		
	
Victoriasøen	deles	mellem	Uganda,	Tanzania	og	Kenya	og	danner	en	
del	af	Ugandas	sydlige	grænse.	Victoriasøen	er	den	største	sø	i	
Afrika	og	den	næststørste	ferskvandssø	i	verden.		

I	Victoriasøen	kan	man	bl.a.	finde	nilaborren,	som	kan	blive	over	2	
meter	lang	og	veje	op	til	200	kilo.	En	anden	vigtig	spisefisk	er	tilapia	
–	en	vigtig	indtægtskilde	for	folk,	der	bor	ved	Victoriasøen.		

Den	før	i	tiden	så	fiskerige	sø	trues	i	dag	af	alvorlige	miljøproblemer.	
Multinationale	selskaber	ødelægger	fiskebestanden	ved	at	overfiske	
med	trawlere.	Derudover	er	dele	af	søen	ved	at	gro	til	på	grund	af	
store	mængder	vandhyacinter,	og	fordi	vandstanden	synker	støt.		

Krybskytteri,	skovfældning,	overgræsning	og	jorderosion	er	andre	
miljøproblemer,	som	Uganda	kæmper	med.	

	

	

0,7	jordkloder	–	eller	4	jordkloder	
Hvis	alle	mennesker	i	verden	havde	samme	forbrug	som	en	gennemsnitlig	indbygger	i	Uganda,	
ville	vi	behøve	0.7	jordkloder.		Hvis	alle	havde	det	samme	forbrug	som	os	i	Danmark,	ville	vi	
behøve	4	jordkloder.	
Se	indikatoren	for	økologiske	fodaftryk.	(globalis.dk)		

Klima		
	

Uganda	ligger	ved	ækvator.	Det	betyder	at	
man	ikke	deler	året	op	i	vinter	og	sommer,	
men	altid	har	et	varmt	tropisk	klima	–	bortset	
fra	i	bjergene.	Her	er	der	et	er	meget	koldere,	
og	nogle	af	bjergtoppene	er	ofte	dækket	af	
sne.	Da	store	dele	af	Uganda	ligger	højt	over	
havets	overflade,	kan	nætterne	være	kølige.		

Det	regner	i	to	perioder	hvert	år,	særligt	i	april	
og	maj,	hvor	der	kommer	syv	gange	så	meget	
regn	som	i	Danmark.	Uganda	får	årligt	tre	
gange	så	meget	regn,	som	vi	gør	herhjemme.	
Den	store	mængde	regn,	der	falder	i	Uganda,	
betyder,	at	der	er	meget	frodigt	og	frugtbart.	
Derfor	er	der	for	eksempel	bananplantager,	
teplantager	og	ananasplantager	mange	
steder.		

Det	højeste	punkt	i	Uganda	er	Margherita	
Peak	på	det	sneklædte	bjerg	Mount	Stanley,	
som	ligger	i	over	5	kilometers	højde.	Mount	
Stanley	er	det	højeste	bjerg	i	Uganda	og	det	
tredjehøjeste	bjerg	i	Afrika.	Danmarks	højeste	
punkt	er	Møllehøj	ved	Ejer	Bavnehøj	-	171	
meter	overhavet.	
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Dyreliv		
	
I	Uganda	finder	man	mange	af	de	
dyr,	som	du	sikkert	kender	fra	
zoologisk	have	og	fra	tv-
programmer,	f.eks.	flodheste,	
elefanter,	giraffer,	leoparder,	
løver,	zebraer	og	chimpanser.		

Men	Uganda	er	også	det	land	i	
verden,	der	har	den	største	
bestand	af	forskellige	fugle.		

I	Uganda	lever	en	fugl,	der	ikke	
findes	nogle	andre	steder	i	
verden.	Den	hedder	træskonæb.	

Opgaver:	
-	Find	Victoriasøen	på	dit	kort	eller	globus.	Er	det	den	største	sø	i	Afrika?		
-	Hvilken	sø	er	den	største	i	verden?		
-	I	Uganda	lever	nogle	dyr,	som	ikke	findes	andre	steder	på	jorden.	Hvilke	dyr	er	det?		
-	Prøv	at	finde	fuglen	træskonæb	på	nettet	-	kan	du	selv	tegne	den?	

Det	område,	der	i	dag	er	Uganda,	var	en	koloni	under	
Storbritannien	frem	til	uafhængigheden	i	1962.		
	
Landet	har	gennemgået	flere	perioder	med	interne	
konflikter	og	borgerkrig.		
	
Den	første	premierminister	hed	Milton	Obote.	Han	blev	
siden	præsident,	men	blev	i	1971	væltet	af	
militærgeneral	Idi	Amin,	der	efterfølgende	stod	i	spidsen	
for	et	blodigt	diktatur.	Mellem	100.000	og	en	halv	million	
mennesker	blev	tortureret	eller	dræbt	i	løbet	af	hans	otte	
år	som	regeringsleder.	
	
Hvor	Idi	Amin	er	kendt	i	Vesten	for	sin	brutale	styreform,	
er	der	i	Uganda	en	opfattelse	af,	at	Milton	Obote	anden	
regeringsperiode	fra	1979-1986	var	endnu	værre.	
	
Den	nuværende	præsident,	Yoweri	Museveni,	og	hans	
parti	kaldet	The	National	Resistance	Movement	(NRM)	
har	siddet	ved	magten	siden	1986	efter	en	langvarig	
væbnet	konflikt	mod	Obotes	styre.	Ved	seneste	valg	i	
2011	blev	Museveni	genvalgt	for	en	femårig	periode.	
	
De	seneste	20	år	er	Ugandas	økonomi	steget	støt,	hvilket	

Historie	og	økonomi	

Opgave:	
-	Undersøg	hvordan	Uganda	blev	
koloniseret	og	siden	afkoloniseret	

i	høj	grad	skyldes	den	politiske	stabilitet	under	Musevenis	
styre.		
	
Den	sydlige	del	af	landet	har	draget	fordel	af,	at	der	har	
været	fred,	forbedret	infrastruktur	og	et	landbrug	i	vækst,	
mens	det	nordlige	Uganda	har	lidt	under	konflikter	med	
rebelgruppen	Lord’s	Resistance	Army	(LRA)	og	er	blevet	
hjem	for	store	flygtningestrømme.	
	
Uganda	er	et	af	de	lande,	der	modtager	flest	flygtninge	i	
hele	verden.	Over	en	million	mennesker	er	flygtet	til	
Uganda	–	specielt	fra	nabolandene	Sydsudan	og	DR	
Congo,	der	i	mange	år	har	været	plaget	af	krig	og	vold.	
	
Uganda	forsøger	at	hjælpe	flygtningene,	men	oplever	
stigende	pres	fra	landets	egen	befolkning,	der	selv	
mangler	mad,	uddannelse	og	lægehjælp.	
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Kultur	
Start	med	at	finde	Uganda	på	landkortet	–	det	ligger	i	Østafrika.	Hovedstaden	hedder	

Sprog:	

Der	bliver	talt	mange	forskellige	sprog	i	Kenya.	De	unge	
taler	sprog	som:		
Engelsk,	ganda/luganda,	Niger-Congosprog,	nilo-sahariske	
sprog,	swahili,	arabisk	
I	skolerne	i	Uganda	er	alle	skolebøger	på	engelsk,	så	
skolestart	er	lig	med	tid	til	at	lære	engelsk.	

Ugandas	flag:	
	
Flaget	består	af	seks	lige	
brede,	horisontale	striber	i	
farver:	sort,	gult,	rødt,	sort,	
gult	og	rødt.	I	midten	er	
nationalsymbolet	afbildet:	
en	gråkronetrane	på	hvid	
baggrund.	

At	hilse	på	hinanden	er	det	første	skridt		
	
Denne	aktivitet	er	bygget	op	over	nogle	hilse-ord	på	swahili,	som	helt	sikkert	vil	give	eleverne	positiv	respons,	hvis	
de	afprøver	dem	på	de	unge	fra	Sosolya.	
	
Jambo	(Hej!)	
	
Habari	(God	dag,	hvordan	går	det?)	–	Mzuri	(Det	går	godt,tak!)	
	
Sasa	(gadesprog	–	“Whats	up!”)	–	Poar	(gadesprog	–	“It´s	cool!”)	
	
I	kan	øve	jer,	inden	Sosolya	kommer:	
	
Jambo	–	jambo	
Dette	er	en	hilsen,	som	kan	bruges,	når	afstanden	mellem	de	hilsende	er	større	end	“face	to	face.”	Eleverne	deles	i	to	
lige	store	grupper,	og	grupperne	placerer	sig	i	hver	ende	af	lokalet.	(Evt.	med	ryggen	til	den	modstående	gruppe.)	
Udpeget	af	en	lærer	starter	én	elev	med	at	råbe	“jambo!”	og	en	elev	fra	den	anden	gruppe	(udpeget	af	en	lærer)	
svarer	med	“jambo!”	Disse	to	skal	nu	mødes	på	midten	og	er	et	makkerpar	til	næste	aktivitet.	Der	fortsættes	indtil	
alle	har	en	makker.	
	
Habari	–	mzuri	
Habari	–	mzuri	er	en	hilsen,	hvor	man	giver	hånd.	Eleverne	starter	med	at	give	hånd	til	deres	makker	og	udveksler	
habari-hilsenen.	De	fortsætter	til	en	ny	makker	og	har	til	opgave	at	hilse	på	alle	andre.	
	
Sasa	–	Poar	
Nu	taler	vi	gadesprog,	og	hænderne	laver	knytnævehilsen,	mens	man	udveksler	ordene	“Sasa”	–	“poar”.	Det	er	også	
almindeligt	at	lave	dobbelt	op,	så	man	siger	“sasa	sasa”	–	“poar	poar.”	Alle	går	rundt	og	hilser	på	alle.	
	
Efter	første	runde	kan	man	se	og	høre	Jambo	Bwana	-sangen	på	youtube	og	herefter	øve	sig	videre	indtil	alle	
hilsnerne	kommer	af	sig	selv!	Jambo	–	jambo,	Habari	–	Mzuri,	Sasa	–	Poar.	
	
Jambo	Bwana:	https://www.youtube.com/watch?v=fK0wPpLryc4	

Nationalsang	
	
Ugandas	nationalsang	kan	synges	på	både	engelsk,	swahili	og	luganda.	Den	blev	lavet	i	1962	i	forbindelse	med	Ugandas	
uafhængighed	fra	England.	Find	den	på	YouTube:	https://www.youtube.com/watch?v=S0JLk7WAu_8		
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	Opgaver:	
-	Hvordan	ser	en	typisk	
skoleuniform	ud	i	Uganda?		
-	Hvad	spiser	børn	til	frokost	i	
Uganda?	
-	Hvad	leger	børn	i		frikvarteret?	

At	gå	i	skole	i	Uganda	
Skolegangen	i	Uganda	ligner	meget	det	engelske	skolesystem,	
fordi	Uganda	indtil	1962	var	en	engelsk	koloni.	Børnene	i	Uganda	
kan	begynde	i	Primary	School	(svarer	til	vores	folkeskole)	som	3-
årige.	De	går	tre	år	i	børnehaveklasse.	Derefter	kommer	de	i	1.	
klasse	og	afslutter	efter	7.	klasse.	Hvis	man	er	dygtig	nok	-	og	ens	
forældre	har	råd	til	at	betale	skolepengene	-	kan	man	fortsætte	i	
Secondary	School,	der	tager	6	år.		
	
Skoleåret	i	Uganda	er	delt	op	i	3	semestre:	Fra	februar	til	
begyndelsen	af	maj,	fra	juni	til	august	og	fra	september	til	
november.	Ind	imellem	semestrene	er	der	ferie.	Den	længste	
ferie	er	i	december	og	januar.		
	
I	alle	skoler	i	Uganda	bruger	børnene	skoleuniform.	Til	uniformen	
hører	også	sorte	lukkede	sko	som	skal	være	fint	pudsede	hver	
dag.	I	skolerne	må	man	ikke	have	langt	hår	–	både	piger	og	
drenge	må	kun	have	2	mm	hår	på	hovedet	for	at	undgå	lus	og	
lopper.	Eleverne	skal	selv	tage	skrivehæfter,	blyanter	og		

	
kuglepenne	med	i	skole,	og	rigtig	mange	familier	er	så	
fattige,	at	de	ikke	har	råd	til	at	købe	disse	ting.		
	
Undervisningen	i	de	ugandiske	folkeskoler	er	gratis	indtil	
7.	klasse,	men	forældrene	skal	alligevel	betale	
skolepenge	for	børnene.	De	penge,	som	skolerne	
modtager	fra	regeringen,	er	ikke	nok	til	at	drive	en	
skole.	

	

Lerhytte	eller	murstenshus	
	
I	Ugandas	hovedstad	Kampala,	kan	man	finde	
boligkvarterer	med	moderne	højhuse	og	store	villaer	
omgærdet	af	høje	mure	og	pigtråd,	hvor	de	mere	
velhavende	bor.		
	
Uden	for	de	pænere	kvarterer	ligger	Kampalas	
slumområder,	hvor	husene	er	små	og	lavet	af	mursten,	
ler	eller	blik,	der	ikke	altid	beskytter	mod	hverken	regn	
eller	kølige	nætter.		
	
På	landet	bygger	man	ofte	hytter	af	ler	og	komøg,	og	
taget	kan	være	af	strå	og	bananblade.	De	holder	ikke	
altid	tæt,	når	det	regner.	Andre	hytter	består	af	simple	
trækonstruktioner	overtrukket	med	plastik.	Hytterne	har	
som	oftest	hverken	køkken,	toilet	eller	elektricitet,	og	
hele	familien	kan	sove	i	samme	rum	på	måtter	på	jorden.	

	

Opgaver:	
-	Hvordan	tror	du,	det	er	at	bo	i	en	hytte	af	ler?		
-	Kan	du	tænke	på	fordele	ved	lerhuse?	
-	Sover	alle	børn	i	Uganda	i	senge?		
	
Tjek	siden	
http://www.saadanborjeg.dk/landeprofiler/uga
nda.aspx	-	her	er	en	masse	spændende	fakta	og	
grafik	om	hvordan	det	er	at	være	barn	og	bo	i	
Uganda!		

Drikkevand	kan	dræbe		
	
Uganda	er	et	land	med	høj	børnedødelighed.	Mange	børn	
dør,	inden	de	fylder	fem	år,	fordi	de	ikke	får	nok	mad,	fordi	
de	drikker	forurenet	vand,	eller	fordi	de	bliver	smittet	med	
malaria.		
	
Fattige	børn	får	ofte	for	lidt	mad	og	for	ensartet	kost.	Mange	
får	kun	et	måltid	i	løbet	af	en	hel	dag	-	oftest	et	næringsfattigt	
måltid	om	aftenen.		
	
Når	børn	ikke	får	den	rette	mad,	udvikler	de	sig	ikke,	som	de	
skal.	Eksempelvis	bliver	de	ikke	lige	så	høje,	og	hjernen	
udvikler	sig	heller	ikke	helt,	som	hos	andre	børn.	De	bliver	
også	nemmere	syge,	og	de	kan	have	svært	ved	at	koncentrere	
sig	og	følge	med	i	skolen.		
	
Mange	familier	i	Uganda	har	ikke	adgang	til	rindende	vand	fra	
vandhaner	og	er	afhængige	af	vand	fra	floder	og	vandløb.	
Vandet	kan	være	forurenet,	og	mange	børn	bliver	syge	og	får	
diarre.	Diarre	er	den	næst	hyppigste	årsag	til	dødsfald	blandt	
børn	i	Uganda,	kun	overgået	af	malaria.	For	at	undgå	at	blive	
syg	kan	man	koge	vandet,	da	det	dræber	bakterierne.		
	
I	Uganda	bor	de	fleste	mennesker	på	landet,	hvor	der	kan	
være	meget	langt	til	hospitalet.	Måske	er	man	nødt	til	at	gå	i	
flere	dage	for	at	blive	tilset	af	en	læge	–	eller	betale	mange	
penge	for	transport.		
	
Derfor	er	der	mange,	der	ikke	tager	til	lægen,	selvom	de	er	
syge.	Lægehjælp	er	som	oftest	gratis,	men	medicin	koster	
penge,	og	er	børnene	sultne,	kan	det	være	vigtigere	at	bruge	
penge	på	at	købe	mad.	

Sundhed	og	sociale	forhold	
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Hvad	spiser	man	i	Uganda	
	Maden	i	Uganda	har	inspiration	fra	både	det	engelske,	arabiske	og	indiske	

køkken.	Et	traditionelt	ugandisk	måltid	spises	med	fingrene	og	består	typisk	
af	et	stivelsesholdigt	element	(bananmos,	majsmos,	ris,	yamsrødder	etc.)	og	
en	suppe	kogt	på	bønner	eller	kød	(kylling,	gedekød,	fisk	etc.).	
	
I	Uganda	spiser	man	posho	(en	fast	grød	kogt	af	majsmel)	og	matoke	(en	mos	
lavet	af	grønne	madbananer).	Det	smager	næsten	som	dansk	kartoffelmos.	I	
Uganda	dyrker	man	også	kassava,	majs,	yams,	kartofler	(som	vi	kender	dem),	
søde	kartofler,	græskar,	grøn	peber,	ris,	bønner,	ærter,	gulerødder,	hvidkål,	
løg,	courgetter,	aubergine,	avocadoer,	jordnødder,	forskellige	slags	bananer,	
vandmeloner	og	ananas.	Man	dyrker	også	te	og	kaffe	-	det	bliver	solgt	til	
udlandet.	Kød	spiser	man	som	regel	kun,	når	der	er	fest.	Det	kan	være	
kylling,	lam,	okse	eller	gris.	I	de	fleste	retter	koger	man	kødet	sammen	med	
nogle	grønsager.	Græshopper	og	myrer	indgår	også	i	det	traditionelle	
ugandiske	køkken.		
	
På	denne	side	kan	du	læse	meget	mere	om	madkulturen	i	Uganda:	
https://www.yaneeda.com/dk/destinationer/uganda/spoergsmaal-om-
uganda/maden-i-uganda	
	

	Links	
-	Læs	om	Sosolya	på	Global	Kids’	hjemmeside:	www.globalkids.dk		

-	Sosolyas	egen	hjemmeside	(på	engelsk);	http://www.sosolya.com/		

-	Fakta	om	Uganda:	https://www.globalis.dk/Lande/Uganda		

-	Madkulturen	i	Uganda:	
https://www.yaneeda.com/dk/destinationer/uganda/spoergsmaal-om-
uganda/maden-i-uganda	

-	Historisk/politisk	baggrund	for	Uganda:	
http://uganda.unescosamlingerne.dk		

-	Ugandas	flag:	https://da.m.wikipedia.org/wiki/Ugandas_flag	

-	Hjemmeside	med	spændende	fakta	og	grafik	om	Uganda:	
http://www.saadanborjeg.dk/landeprofiler/uganda.aspx	

-	Organisationen	Caritas’	undervisningsmateriale	om	Uganda:	
https://caritas.dk/vaer-med/skolernes-
indsamling/undervisningsmateriale/	

-	Undervisningsmateriale	’en	verden	til	fælles’	om	klimaforandringer	og	
medborgerskab	i	Uganda:	https://friluftsraadet.dk/gron-skole/inspiration-
materialer/verden-til-faelles	

Malaria	
		
Malaria	er	meget	udbredt	i	tropiske	lande	
–	også	i	Uganda.	Malaria	er	en	feber-
sygdom,	som	overføres	via	myg,	som	har	
malariaparasitter	i	blodet.	Hvis	man	bliver	
stukket	af	en	malariamyg,	vil	man	få	
influenzalignende	symptomer	som	feber,	
hovedpine	og	kvalme.	Man	kan	også	få	
diarré	og	kaste	op.	Det	kan	være	meget	
farligt	at	blive	smittet	med	malaria,	og	
hvert	år	dør	op	mod	1	million	afrikanske	
børn	af	sygdommen.		
	
Myggenet	er	vigtige	for	at	undgå,	at	børn	
og	voksne	bliver	stukket	af	myg	og	smittet	
med	malaria.	Derfor	bør	man	sove	med	et	
myggenet	omkring	sengen	eller	
madrassen.	I	Uganda	er	der	dog	mange	
børn	der	må	undvære	et	myggenet	om	
natten,	særligt	i	de	fattige	områder.		
	
For	over	100	år	siden	var	malaria	også	
udbredt	i	visse	dele	af	Danmark,	men	i	dag	
er	sygdommen	udryddet	herhjemme.	


