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GENSTANDE TIL NGUEM NGUEM 
 

KORANER 
En lille og en stor Koran. De er begge på arabisk. Ifølge islam er det bedst at læse Koranen på 
det sprog, den blev åbenbaret på, nemlig arabisk. Ellers kan noget af betydningen gå tabt. 
Koranen er en meget hellig bog for muslimer, fordi de opfatter den som Guds ord. Derfor skal 
den behandles med stor respekt. Man skal være være ren for at røre ved den og altid holde 
den over hjerte-højde. 
Husk at arabisk læses fra højre mod venstre - så du skal starte ”bagfra”. 
 
 

 

ARABISK LÆREBOG 
I Senegal går de fleste muslimske børn mindst ét år i koranskole. Det gør de for at lære 
arabisk, så de kan læse Koranen og fremsige de fem daglige bønner, som består af vers fra 
Koranen. Dette er et eksempel på en fransk lærebog i arabisk.  
Koranskoler fungerer som en slags friskoler. Nogle går der på fuld tid i et år eller to, andre 
kommer der nogle timer om eftermiddagen, når de er færdige i den almindelige skole.  
I storbyerne er der problemer med falske koranskoler, der udnytter deres elever til at tigge på 
gaden. 
 

 
 

VASKEKANDE 
Kanden bruges til at vaske sig med før de fem daglige bønner, som muslimer skal udføre. 
Inden hver bøn vasker man sit ansigt, hænder og fødder på en bestemt måde. 
Se her hvordan: http://nguemnguem.dk/saadan-beder-man-i-islam/.  
Læg mærke til symbolerne på kanden. Halvmånen og stjernen er islams symboler. 
 
 
 
 

 

BEDETÆPPE 
Dette tæppe anvendes til at bede de fem daglige bønner på. Tæppet kan være dekoreret med 
arabiske bogstaver, symboler og ornamenter, men aldrig billeder af levende væsener, da der 
er billedforbud i islam. Tæppet skal vendes, så mønstret på det peger mod den hellige by 
Mekka i Saudi-Arabien, hvor profeten Muhammed blev født. Alle bønner skal bedes med 
ansigtet i denne retning. På dette tæppe er Kabaen afbilledet i midten. Kabaen er en hellig 
bygning i Mekka, som muslimer besøger på deres pilgrimsrejse.  
Se her hvordan man beder: http://nguemnguem.dk/saadan-beder-man-i-islam/.  
 
 

TØRKLÆDE 
Tørklædet bruges af muslimske kvinder til at dække håret og brystet, når de går i en moske 
eller et andet helligt sted. Der er uenighed om, hvad Koranen siger om, i hvilken grad kvinder 
skal være tildækkede. Men de fleste senegalesiske kvinder går ikke med tørklæde til daglig. 
 
 



	  

 
Genstande til NGUEM NGUEM - www.nguemnguem.dk Side 2 af 4  	  

TØJ-SÆT 
Et sæt tøj fra Khal Collection. Læg mærke til, at det er “made in China”. Som I mange andre 
afrikanske lande, er kineserne også på det senegalesiske marked og kan tilbyde varer, der 
ofte er billigere (men som regel også ringere) end de lokalt producerede.  
Mange senegalesiske mænd har et sæt pænt tøj som dette til at bede i, og bruger også en lille 
hat, som den hvide. Men man kan bede i hvad som helst, så længe det er rent og 
respektabelt. 
 
 

 

BEDEKRANS 
En kæde med 99 perler. Én for hvert af Guds navne, som de er beskrevet i Koranen. 
Senegalesiske muslimer bruger den til at bede og meditere med. Man fremsiger Guds navne 
ét for ét, mens man flytter en perle mellem fingrene. Perlerne i enden af kæden bruges til at 
holde styr på antal runder. 
Du kan finde en liste over Guds navne her: http://sufism.org/foundations/ninety-nine-names.    
 
 
 

 

OPHÆNG MED BILLEDER AF RELIGIØSE LEDERE 
I Senegal følger man sufismen, der er en retning inden for islam. I sufismen spiller religiøse 
ledere, såkaldte marabouter, en utrolig vigtig rolle. De fungerer som vejledere for deres 
tilhængere. Det er disse marabouter, der er afbilledet på ophængene. Ophængene bruges til 
at vise, hvilken marabout man følger. Tilhængerne bærer dem om halsen, hænger dem op i 
deres hjem, på arbejdspladsen eller på bakspejlet i bilen. Lidt ligesom kristne bruger et 
krucifiks. Muslimer må ikke afbillede Gud eller Profeten Muhammed, i stedet kan de vise deres 
religiøse tilhørsforhold på denne måde. 
 

 

BØNNE-HÆFTE 
Nogle unge vælger at gå videre med den religiøse uddannelse, de får i koranskolen, og gøre 
en karriere ud af at fremme religionen. Dette hæfte er udarbejdet af en ung mand, der er 
efterkommer af den familie, der bragte islam til Senegal fra Algeriet. Mændene i hans familie 
opfattes som religiøse autoriteter, og hæftet indeholder bønner og tolkninger af Koranen - på 
arabisk selvfølgelig.  
 
 
 

 

TE-SÆT 
Te er en stor del af det sociale samvær i Senegal og en måde at udvise gæstfrihed - ”teranga”. 
Man ser sjældent et selskab sidde og snakke, uden at en er i gang med at brygge te. Teen er 
attaya (grøn te) eller hibiscus-blomst. Med masser af sukker!! Den brygges i en lille kande over 
gasblus eller trækul. Te-brygningen er nærmest en ceremoni, og det er noget af en kunst at 
lave den helt rigtigt. Læs mere om traditionerne omkring te-brygning og se en lille film her: 
http://nguemnguem.dk/teranga/.  
Prøv gerne selv at brygge teen! 
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AMULETTER 
Afrikanske traditioner, som brug af amuletter, er en stor del af alle senegaleseres religiøse 
praksis - uanset om de er muslimer eller kristne. Amuletter som disse bærer man om livet som 
beskyttelse mod ondt.  Det er den religiøse leder - marabouten - der laver dem. Hvis 
marabouten er muslim, vil han skrive vers fra Koranen på papir og putte det ind i amuletten. 
På den måde blander man islam og traditionel tro. Det er helt naturligt for senegaleserne, fordi 
disse traditioner for dem er en indgroet del af det at være afrikaner. 
 
 

 

BAOBAB-FRUGT 
Baobab-træet er Senegals nationaltræ, og der er rigtig mange af dem. Frugten indeholder 
brune sten omgivet af syrligt, tørt kød, som man kan spise rå eller lave juice af. Faktisk kan 
man bruge alt fra baobab-træet -  til madlavning og til naturmedicin. Derfor har træet også en 
særlig status og opfattes nærmest som helligt. Ifølge afrikanske traditioner er naturen besjælet 
- det vil sige, at den har kræfter, som man kan udnytte til både gode og onde formål, hvis man 
kender dens hemmeligheder. Det gør marabouterne.   
 
 

 

DET NY TESTAMENTE PÅ WOLOF 
Under fem procent af senegaleserne er kristne. Alligevel har missionærer sørget for at få 
oversat Det Ny Testamente fra Bibelen til lokalsproget wolof. Wolof er Senegals nationalsprog. 
I Senegal findes der omkring 20 forskellige befolkningsgrupper med hver deres sprog, men 
wolof er det sprog, som alle kan tale. Fransk er det officielle sprog - det vil sige det sprog 
myndigheder kommunikerer på.   
 
 
 

 

LILLE DJEMBE 
Man kan ikke komme uden om musik, når man taler om tro og traditioner i Senegal. 
Traditionelt var det de såkaldte grioter, der havde patent på at tjene penge på musik. De 
spillede og sang til religiøse og familiære begivenheder, og det var også dem, der gjorde 
opmærksom på uretfærdigheder i samfundet. I dag er der mange senegalesere, der har gjort 
musik og dans til deres levevej - og også en del, der har klaret sig godt på den internationale 
scene. Flere af dem har også påtaget sig rollen som vagthund i samfundet og protesterer, når 
politikere ikke opfører sig ordentligt. 
 

 

HÅNDLAVET DUKKE 
Senegal er et fattigt land. Omkring 50 procent af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen 
- det vil sige, at de har mindre end syv kroner om dagen at leve for. Derfor er legetøj for de 
fleste ikke noget, man køber, det er noget, man selv laver. Som fx denne dukke. Dukken er 
samtidigt et billede på senegalesernes store gæstfrihed og gavmildhed - den er nemlig en 
gave fra en kvinde, der ellers ikke havde meget til overs at give af. 
 
 
 



	  

 
Genstande til NGUEM NGUEM - www.nguemnguem.dk Side 4 af 4  	  

DILEMMA-KORT 
Senegal er kendt for tolerance mellem religionerne, og ægteskaber mellem folk fra forskellige 
religioner er heller ikke noget problem. Disse to sæt dilemma-kort kan bruges til at få eleverne 
til at forholde sig til dilemmaer i religionsmødet. Placer de fire kort med svarmuligheder i hvert 
hjørne af klasselokalet og bed eleverne placere sig på et af dem. Interview dem om, hvorfor de 
har valgt at stå der. Eleverne har lov at flytte sig til et andet hjørne, hvis de bliver overbevist af 
et argument. Man kan også bede eleverne indtage og argumentere for et bestemt svar 
uafhængig af deres personlige holdning.  
 

 

VÆRDI-KORT 
I kufferten findes desuden tre sæt værdi-kort, som kan bruges til at sætte gang i en snak om 
egne værdier og værdier generelt.  
 
 
 
 
 
 


