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I Uganda er hovedsprogene engelsk og luganda. Selvom 
engelsk læres allerede fra skolestart, er det dog langt fra 
alle, der kan kommunikere på engelsk.

Derudover er der flere uofficielle sprog som swahili og 
arabisk – og ellers kommunikeres der i mange forskellige 
stammesprog. 

 Beskriv på klassen, hvad I allerede ved om Uganda.



TEMA 1: El Cambio

Om 6 år vil 70 fodboldspillere være tilknyttet akademiet på 
fulde scholarships, hvor de vil gå i skole og spille fodbold 
næsten hver dag. 

 Hvad hedder drengen i videoen – og hvad ved I om ham?

 Hvad handler videoen om? Find nøgleord på engelsk.

 El Cambio betyder ”ændringen” på spansk. Hvad skulle 
akademiet hedde, hvis det var dit? (På engelsk)
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 Hvilke engelske ord kan du?

 Hvor har du lært at snakke engelsk?

 Hvorfor kan engelsk være godt at kunne?

TEMA 2: Spørgsmål til jer fra Uganda.
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El Cambio-eleverne bor på akademiet og går i skole lige i 
nærheden. 

 I er nu blevet vist rundt på akademiet. Hvad ser I i 
videoen? Udvælg fem ting og oversæt til engelsk. 

 Af de fem ting, I har udvalgt: Er det anderledes fra jeres 
hverdag? 

 Ville I gerne bo og gå i skole samme sted? Uddyb svaret. 

TEMA 3: Rundvisning på El Cambio
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Beskriv hvad I allerede kender til sport og turisme i 
Uganda. Alle svar og diskussioner skal foregå på engelsk. 

 Kender du nogle sportsudøvere eller hold fra Uganda? 

 Hvad tror I, nationalsporten er i Uganda? 

 Hvad tror I, turister typisk kommer for at opleve i 
Uganda? 
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Sport - og specielt fodbold - er en vigtig del for mange 
unge ugandere. Det er det både pga. legen, glæden og 
muligheden for at skabe sin fremtid økonomisk.

For gæster, der besøger landet, er landets smukke natur og 
unikke dyreliv hovedattraktionen.

Kombinationen af sport og turisme kan man bl.a. opleve 
hos El Cambio Academy, der udbyder ture flere gange om 
året. 
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Fodbold er nationalsporten i Uganda og landsholdet følges 
tæt af hele nationen. Overalt i landet ses børn spille fodbold. 

 

 Hvad kaldes landsholdet i Uganda?

 Hvor kommer navnet fra? Diskutér med din sidemakker.

 Hvad hedder Ugandas største fodboldstjerner? Hvilke 
klubber spiller de i? 

 Hvordan påvirker fattigdommen i Uganda forholdene for 
at spille fodbold? 

 Find 3 ord og begrund dine valg. 

TEMA 1: Fodbold
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Udover fodbold ses sport ikke blot som en sjov fritids-
aktivitet, men det kan også være en vej ud af fattigdom. 

 Hvilke sportsgrene – udover fodbold – er populære i 
Uganda?

 Har Uganda vundet medaljer ved de Olympiske Lege? 

 Hvis ja, i hvilke sportsgrene? 

 Er der forskel på de forskellige sportsgrenes popularitet i 
Uganda og Danmark? 

 Forklar ligheder/forskelle i grupper på engelsk.

TEMA 2: Sport
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Uganda har rigtig meget at byde på, og derfor er turisme  
en af Ugandas vigtigste indtægtskilder. 

 Hvad kommer turister for at se i Uganda?

 Find fem seværdigheder – hvad gør disse unikke? 

 Hvilke dyr kan man opleve på safari i Uganda? 

 Hvad er ‘The Big Five’ – og kan de alle opleves i Uganda?

 Hvilke truede dyrearter findes i Uganda – og hvorfor er 
de truede? 

 Hvad kan man gøre for at redde disse arter?

TEMA 3: Turisme
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Hovedsproget i Uganda er engelsk, fordi landet er en 
tidligere britisk koloni. Grundet turbulente år har landet 
haft op- og nedture.

Kampala er landets hovedstad, og har været det siden 
1962, hvor man overtog titlen fra nabobyen Entebbe. 
Kampala er i øjeblikket den 13. hurtigst voksende by i 
verden befolkningsmæssigt.
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Uganda har ikke altid været et selvstændigt land. 
Start med at definere ordet ‘kolonisering’.

 Hvem koloniserede landet frem til 1962? 

 Find årsager til koloniseringen og diskutér på klassen.

 Hvordan var det at leve i Uganda under koloniseringen?

 Undersøg f.eks. sprog, kultur, religion, handel mm.

 Hvilket aftryk har koloniseringen sat på Uganda den dag i 
dag?

TEMA 1: Kolonisering
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Kampala har været Ugandas hovedstad siden 
afkoloniseringen i 1962. Byen anses for at være den bedste 
østafrikanske by at leve i. 

 Hvad karakteriserer Kampalas beliggenhed?

 Undersøg bl.a. ‘Seven Hills’ 

 Gå på YouTube og find videoer med trafikken i Kampala.

 Beskriv trafikken og hvordan den er organiseret.

 Hvad er den årlige befolkningstilvækst i Kampala? 

 Sammenlign med Danmark og perspektivér.

TEMA 2: Kampala
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Uganda har traditionelt set bestået af flere kongedømmer, 
hvoraf de største stadig består den dag i dag. 

 Hvad er et kongedømme?

 Hvilket kongedømme er det største i Uganda? 

 Har kongerne af de forskellige kongedømmer politisk 
magt den dag i dag? 

 Hvordan har kongedømmernes rolle ændret sig fra præ-
koloniseringen til nu?

TEMA 3: Kongedømmer
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