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Der er udviklet en del undervisningsmateriale om Uganda og om generelle
udviklingsproblematikker til grundskolen. Nedenfor finder du links til
forskelligt materiale, der kan bruges til inspiration og i undervisningen samt
i relation til indsamlingen på jeres skole.
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•	Undervisningshæfte der handler om at være barn i Uganda. Undervisningshæftet
er målrettet indskolingen, men kan sagtens bruges til ældre elever:
http://www.borniafrika.dk/pdf/om-at-vaere-barn-i-uganda.pdf
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•	Hjemmeside hvor danske børn kan sammenligne levevilkår med børn
fra Uganda:
http://www.saadanborjeg.dk/landeprofiler/uganda.aspx
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•	EMU (Elektronisk mødested for Undervisningsverdenen) har udviklet en række
undervisningsmoduler- og aktiviteter om Afrika og Uganda for mellemtrinnet:
a. 	Om vejr og klimaforandringer i Danmark og Uganda:
		https://www.emu.dk/modul/havet-stiger-naturteknologi
b. 	Om klima og geografi på Afrikas Horn:
		https://www.emu.dk/modul/afrikas-horn-baggrund
c. 	Om klima og historie på Afrikas Horn:
		https://www.emu.dk/modul/afrikas-horn-%C3%B8velser-og-opgaver
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•	Danidas verdensfilm 2010. Kortfilm om 3 ugandiske børn der bor på børnehjem:
https://www.emu.dk/modul/tro-h%C3%A5b-og-hornmusik-film
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•	U-web. Danidas undervisningsportal. Undervisningsmateriale og film til alle
grundskoleniveauer om emner som Verdensmålene, globalt medborgerskab
og bæredygtig udvikling:
http://u-web.dk
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•	Undervisningsmateriale for udskoling udviklet af Friluftsrådet om
klimaforandringer i Uganda:
http://www.groentflag.dk/indhold/nettjenesten/nettjeneste-forgrundskolen/temaer/klimaforandringer-side/undervisningsmaterialerhovedside.aspx
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