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Beskriv i klassen, hvilken forestilling I har om Ugandas 
natur:

  Hvordan er landskabet? 

  Hvordan er klimaet? 

  Hvilke typer af planter finder man i naturen? 

  Hvilke afgrøder dyrker man?

  Hvilke dyr er de mest udbredte? 

  Findes der nogle sjældne dyr?
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Uganda kaldes for Afrikas Perle (Pearl of Africa) pga. 
landets store områder med smuk og varieret natur. 

I skal nu i klassen forsøge at finde frem til endnu mere 
viden om Ugandas natur. 

Til at løse denne opgave får I lidt hjælp ...
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Bjerggorillaen er en meget truet dyreart, der kun findes i 
ganske få lande i verden – og Uganda er et af dem. 

  Se denne film på YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=Pe6sEKYaYC4

 Hvorfor er bjerggorillaen truet?

 Hvad kan man gøre for at beskytte de sidste 
bjerggorillaer? 

TEMA 1: Bjerggorillaen



… de fem farligste dyr at jage på safari! 

 Hvilke fem dyr tror I, det kan være?

 På nettet kan I finde en liste over ”The Big Five”

 Gættede I rigtigt? 

 Findes alle dyr i The Big Five i Uganda? 

 Hvorfor er det i dag forbudt at jage de fleste af dyrene? 

TEMA 2: The Big Five
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I Uganda går de fleste husholdningsdyr frit rundt på 
marker og i byer. 

 Hvilke dyr er almindelige i husholdningen i Uganda? 

 Dyr i husholdningen kaldes også for nyttedyr. Til hvilken 
nytte er de forskellige dyr for en familie i Uganda? 

 Fortæl om forskellen på nyttedyr i Uganda og i Danmark

TEMA 3: Dyr i husholdningen
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Malariamyggen er ganske lille – men alligevel en af 
verdens farligste dyr! 

 Hvorfor er myggen så farlig? 

 Hvad kan man gøre for at beskytte sig? 

 Kender I til andre dyr, der kan sprede sygdomme til 
mennesker? 

NATUR OG TEKNIK 
INDSKOLING 

 
PLANTER OG DYR I UGANDA

TEMA 4: Malariamyggen



Ugandas natur er utrolig varieret, og er bl.a. dækket af 
regnskov. 

 Hvilke dyr lever i regnskoven? 

 Hvorfor er regnskoven truet på verdensplan?

 Hvad adskiller en regnskov fra en almindelig dansk skov?  

TEMA 5: Regnskoven
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I Uganda er jorden meget frugtbar, hvilket giver gode 
forhold for dyrkning af jorden. 

 Hvad dyrker landmændene i Uganda? 

 Hvor mange gange kan landmænd i Uganda høste årligt 
sammenlignet med danske landmænd? 

 Hvorfor er jorden i Uganda særlig frugtbar sammenlignet 
med andre afrikanske lande? 
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TEMA 6: Landbrug
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I Uganda er de stadig en del bagud når det kommer til den 
teknologiske udvikling. 

 Hvor udbredt er elektricitet i Uganda? 

 Har ugandere typisk adgang til rent drikkevand – og 
hvordan?

 Hvor mange % ejer en smartphone i Østafrika/Uganda? 
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I Uganda har folk ikke adgang til hverken elektricitet og 
rent drikkevand, som vi kender det i Danmark.

I skal nu i klassen forsøge at finde frem til endnu mere 
viden om lys og vand i Uganda.

Til at løse denne opgave får I lidt hjælp ...
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Elektriciteten i Uganda er meget uforudsigelig og kan 
forsvinde når som helst. 

 Hvordan sikrer hoteller og lodges konstant elektricitet? 

 Hvor mange % af Ugandas befolkning har adgang til 
elektricitet på daglig basis? 

 Hvilke udfordringer giver den manglende elektricitet 
befolkningen i Uganda sammenlignet med Danmark? 

TEMA 1: Elektricitet
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Vand spiller en vigtig rolle i Uganda, men er ikke altid så 
lettilgængeligt som i Danmark. 

 Hvad bruger ugandere vand til i deres hverdag – både i 
og udenfor hjemmet? 

 Hvis ugandere ikke har adgang til vand i deres hjem; hvor 
skaffer de det så fra? 

 Hvilke udfordringer kan man have i Uganda ift. at skaffe 
vand?
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TEMA 2: Vand 



I Uganda er rent drikkevand ikke en selvfølge, som vi 
kender det i Danmark. 

 Hvor får ugandere drikkevand fra? 

 Kan vandet drikkes direkte eller skal det forarbejdes?

 Hvordan ville I skaffe vand i Uganda – og kan der være 
risici ved at drikke vandet? 

TEMA 3: Drikkevand 
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Beskriv i klassen, hvad I allerede ved om Ugandas klima. 

 Hvad er befolkningstallet i Uganda? 

 Hvilken verdensdel er Uganda en del af? 

 Hvad hedder de geografiske koordinator for Uganda? 

 Hvordan er klimaet i Uganda? 

 Hvilke dyr lever vildt i Uganda? 

 Hvilke(n) slags natur indeholder Uganda? Uddyb. 
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Ugandas beliggenhed har stor betydning for klimaet. 

 Hvor mange årstider har man i Uganda – og hvad er 
gennemsnitstemperaturen? 

 Hvordan er klimaet i det nordlige Uganda sammenlignet 
med det sydlige – er der forskel? 

 Hvilken påvirkning har landets mange søer og floder på 
klimaet i Uganda?
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TEMA 1: Klimazoner



Ugandas har mange særlige kærtegn vedr. deres geografi, 
som gør landet meget interessant at besøge for turister. 

 Hvad er det unikke punkt ved Ugandas geografiske 
koordinater – og hvad betyder det for klimaet? 

 Hvad er Ugandas areal – og hvor stort er det 
sammenlignet med Danmark? 

 Hvad er det højeste og laveste punkt i Uganda – og 
hvordan karakteriserer det Uganda? 

 Hvad er specielt ved Ugandas geografi?
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TEMA 2: Ugandas geografi



Winston Churchill omtalte Uganda som ‘Pearl of Africa’ 
under et besøg i landet i 1907. 

 I Uganda lever flere truede dyrearter. 

 Beskriv hvilke - og hvad er deres naturlige habitat? 

 Hvorfor kaldes Uganda ‘Pearl of Africa’? 

 20% af Ugandas areal består af søer og floder. Hvilken sø 
er den største i Uganda – og hvor stor er den? 

  Hvorfor skiller den sig ud? – hvad er specielt ved dette? 

TEMA 3: Natur i Uganda
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I Uganda findes mange forskellige etniske grupper, som 
herunder har sit eget stammesprog. 

 Hvilken etnisk gruppe er den største i Uganda?

 Beskriv gruppen - og hvor mange klaner er der 
herunder? 

 Hvad er befolkningstilvæksten årligt? 

 Er der konsekvenser for dette? -  Og beskriv hvilke? 
Sammenlign jeres svar med Danmark. 
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TEMA 4: Ugandas befolkning

Se flere spørgsmål på næste side ...



 Hvordan er befolkningstætheden i Uganda sammenlignet 
med Danmark? Diskutér forskellen.Hvor mange procent 
af befolkningen bor i byen eller på landet? 
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TEMA 4: Ugandas befolkning


