
Bolivia 2022 
Manuskript til præsentation 

 

Manuskript til Præsentationen: ”Tag med til Bolivia” 

 

Dias 1: Bolivia 

Bolivia ligger i Sydamerika. Landet er 25 gange større end Danmark. Der bor næsten 12 

millioner mennesker. I Bolivia er der 37 officielle sprog. Det er spansk og så 36 oprindelige 

sprog, blandt andet quechua og aymara. Bolivia er et af de fattigste lande i Sydamerika. 

Der er stor forskel på rige og fattige.  

Dias 2: geografi 

Der er 11.000 kilometer i fugleflugtslinje fra København til La Paz – den ene af Bolivias 

hovedstæder. Bolivia grænser op til Peru, Brasilien, Paraguay, Argentina og Chile. Bolivia 

har ingen kystlinje. Andesbjergene går også gennem Bolivia. 

Dias 3: landskaber 

Bolivia er et smukt land med mange forskellige landskaber. Der er mere end 6.000 meters 

forskel på de laveste og de højeste områder i Bolivia. De laveste områder ligger cirka 70 

meter over havet, og det højeste bjerg er Nevado del Sajama på 6.542. I Bolivia kan du 

rejse gennem lavlandet, de særlige saltsletter, regnskoven, højsletten og bjergene med 

gletsjere. 

Dias 4: regnskoven 

Amazonas er verdens største regnskov. Den strækker sig gennem 9 lande i Sydamerika – 

blandt andet Bolivia. Klimaet i regnskoven er varmt og fugtigt. Her lever mange forskellige 

dyre- og plantearter. En stor del af Bolivias oprindelige folk lever i regnskoven. 

Regnskoven er truet – store områder af skoven fældes til andre formål.  

Dias 5: land og by 

Som I kan se på billederne, er der stor forskel på levevilkår i Bolivia. Nogle mennesker bor 

i store byer i huse eller lejligheder med vand og strøm, som vi kender det i Danmark. 

Andre bor i små huse – nogle gange uden vand og elektricitet. Og på landet har fattige 

mennesker ikke maskiner til at hjælpe sig med arbejdet. Her må der for eksempel pløjes 

marker med okseforspand og gammeldags plov. Det er hårdt arbejde. 
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Dias 6: historie 

Bolivia er opkaldt efter Simón Bolívar. Han var en af lederne, dengang Sydamerika 

kæmpede for at blive selvstændigt. Bolivia har været en spansk koloni fra 1538 til 1809. I 

1825 fik Bolivia sin første grundlov, som gav flere rettigheder til almindelige mennesker. 

Men de oprindelige folk var stadig undertrykt ligesom under spanierne. Først mange år 

senere efter flere oprør oplevede Bolivia demokrati. I 2005 blev Evo Morales valgt til 

præsident. Han er verdens første præsident fra et oprindeligt folk. Han tilhører aymara 

folket.  

Dias 7: religion 

De fleste mennesker i Bolivia er kristne. De oprindelige folk i landet har deres egne sprog, 

kultur og traditioner. Deres tro er tæt knyttet til naturen og forfædrene. Gennem årene er 

mange af de traditioner blevet blandet sammen med ritualerne i kirken. 

 

Dias 8: de oprindelige folks tro 

Mange steder, især på landet, afholder de oprindelige folk stadig deres gamle ritualer. De 

ærer deres forfædre og den levende natur. Men mange af ritualerne foregår også i og 

omkring kirkerne. De oprindelige folk har også mange myter, som stadig fortælles. I kan 

læse nogle af dem i LæseRaketten. 

 

Dias 9: børnene 

Børn i Bolivia lever meget forskellige liv. Det kommer an på, om deres forældre er rige 

eller fattige, og om de lever i byen eller på landet. Men de fleste børn har mange pligter i 

hjemmet. De hjælper til med at hente vand, lave mad, dyrke marker, passe søskende … 

De fleste har også tid til at lege. Men mange har ikke nær så meget fritid som danske 

børn. 

 

Dias 10: skole 

Alle børn i Bolivia kommer i skole. Men skolerne ser meget forskellige ud. For eksempel 

kan du læse i LæseRaketten om Carlito, som bor i regnskoven. Hans skole har en skole-

skov, hvor de lærer om regnskovens dyr og planter. Undervisningen i skolerne foregår 

både på spansk og på de oprindelige sprog. I fattige familier kan det godt ske, at børn må 

gå ud af skolen i en periode for at hjælpe deres familie. 
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Dias 11: mad 

De fleste mennesker i Bolivia køber ind på markedet. I de større byer findes der også 

supermarkeder, som vi kender dem fra Danmark. På markederne kan man købe det 

meste – både grøntsager, kød og mad ved små boder. Ikke alle mennesker har strøm og 

et komfur i deres huse – så må de lave mad over ild. Mange mennesker på landet dyrker 

selv det, de spiser. På det nederste billede til højre ser du quinoa – det bliver dyrket 

mange steder i Bolivias højland. Bolivia sælger en del af sin quinoa til andre lande – for 

eksempel Danmark. 

 

Dias 12: dyrene 

I Bolivia lever mange forskellige dyr. Nogle af dem som lamaer og alpakaer lever især i 

højlandet. Den store andeskondor svæver over Andesbjergene. I regnskoven findes 

jaguarer, slanger og mange andre spændende dyr og fugle. Og i floderne, der løber 

gennem regnskoven, kan man for eksempel se piratfisk. Der er selvfølgelig også andre 

fisk og også krokodiller. 

 

Dias 13: gå på opdagelse på hjemmesiden 

På hjemmesiden kan I gå på opdagelse og finde ud af mange spændende ting om Bolivia. 

I kan også læse om danse, musik og karnevaller. Det flotte billede er fra et stort optog i 

byen La Paz. 


