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Vill du veta mer?
www.ui.se 
- Kort fakta från Utrikespolitiska institutet (Världen faktabank)

www.swedenabroad.com/nairobi 
- Sveriges ambassad i Nairobi

Om Kunskapsmedia
Kunskapsmedia AB är ett medieföretag som 
producerar och distribuerar utbildnings-
program på video/dvd/TV till bland annat 
AV/Mediacentraler, skolor, företag, förvalt-
ningar och organisationer.
Genom pedagogiska program kan man 
påverka attityder samt engagera och stimulera inlärning av ny 
kunskap. Har du tips på filmer vi borde köpa in eller producera? 
Kontakta oss på info@kunskapsmedia.se

Studiehandledning  Diskussionsfrågor:
Innan ni startar en diskussion kring filmen i klassen är det vik-
tigt att läraren funderar igenom hur man ska hantera diskus-
sionen och svaren. Dela gärna upp klassen i mindre grupper 
och låt eleverna skriva ned sina svar. 

• Vilka är Kenyas grannländer?
• Hur påverkas Kenya av sina grannländer?
• Vad har Kenya för naturtillgångar?
• När blev Kenya självständigt?
• Vilka språk talas i Kenya? Varför?
• Kan du nämna andra städer i Kenya förutom Nairobi?
• Varför reser så många turister till Kenya?
• Vilka folkslag finns i Kenya?
• Vilka religioner finns i Kenya?
• Nämn några viktiga årtal i Kenyas historia.
• Känner du någon som har sina rötter i Kenya? Intervjua 
honom/henne om erfarenheter och bakgrund.
• Gör ett grupparbete om Kenya – leta fakta och dokumentera, 
t.ex. flaggor, filmer, fotografier mm. Presentera sedan arbetet 
på stora ritblock, som webbsida, bok, film eller som en pjäs.
Källor: NE m.fl.

!Läs mer om 
våra filmer på 
kunskapsmedia.se

Serien “Det här är mitt land” låter barn upptäcka länder över 
hela världen genom livfulla berättelser från unga lokala guider 
i åldern 8-13 år. Vi får lära oss om särdragen på varje plats samt 
får insikt i olika symboler för landet; flaggan, språket, valutan, 
klimatet, geografin, historia och livsstil. Det här är mitt land ger 
barnen möjligheter att upptäcka samt känna igen länder och 
därmed öka förståelse för världen runt omkring oss.
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Det här är mitt land:

kenya



Programmets innehåll 
Caroline är 10 år och bor i Kenyas huvudstad Nairobi. Hon tänker 
göra en bok med teckningar till den amerikan som ska gifta 
sig med hennes moster för att visa honom saker och ting om 
Kenya. Hon tar en tur i staden och upptäcker de olika folkslagen 
och hennes hemlands folkmusik. Hennes pappa tar med henne 
på safari för att se de vilda elefanterna vid Kilimanjaros fot. Hon 
lär sig en mycket speciell dans av en grupp massajkrigare. Caro-
line är brudtärna vid mosterns bröllop, och när den stora dagen 
är inne får hon äntligen lämna över bröllopsgåvan – en bok full 
av teckningar som beskriver hennes fantastiska äventyr.

I serien ”Det här är mitt land” ingår ett flertal program om olika 
länder. Se www.kunskapsmedia.se för mer information.

Syfte/inlärningsmål
• att presentera Kenya och dess kultur samt några av dess 
invånare på ett personligt sätt
• att ge eleverna möjligheter att upptäcka samt känna igen 
länder och därmed öka förståelsen för världen runt omkring oss

Mål som eleverna bör ha uppnått efter genomgången 
grundskola, bl.a:
- har kunskaper om länders och världsdelars ömsesidiga 
beroende av varandra
- har utvecklat förståelse för andra kulturer
- ha kännedom om hur människor lever och arbetar i skilda 
miljöer i världen och om faktorer som påverkar dessa förhål-
landen samt reflektera över möjligheter till förändringar

Fakta om Kenya
Landsfakta:
• Republic of Kenya (engelska) 
• Jamhuri ya Kenya (swahili)/
Republiken Kenya 
• Yta: 580 000 km2 
• Folkmängd (2006): 34,7 milj. inv. 
• Huvudstad: Nairobi 
• Viktigaste språk: engelska, swahili 
• Statsskick: republik 
• Statsöverhuvud och regeringschef: Mwai Kibaki (president) 
• BNP per capita (2005): 481 US dollar 
• Myntenhet: 1 shilling = 100 cent 
• Nationaldag: 12 december (oavhängighetsdagen, 1963)

Kenya är ett land i Östafrika, 580 000 km2. Till ytan är det något 
större än Sverige. Kenya gränsar i öster till Somalia, i norr till 
Etiopien och Sudan, i väster till Uganda, i söder till Tanzania och 
i sydöst till Indiska oceanen. 
I Kenya bor 34,7 miljoner människor (2006). Det är nästan fyra 
gånger så många som i Sverige. Huvudstad är Nairobi (2,8 milj. 
inv., 2005). Framför allt i sydvästra delen av landet finns skogar 
och grässlätter, savanner, med mängder av olika djur. Ett känt 
naturreservat är Amboseli.

Det finns många olika folk i Kenya. De viktigaste folkspråken 
är kikuyu och luo. Swahili talas av många människor. Det och 
engelska är officiella språk.

Kenya är ett fattigt land, men inte ett av de fattigaste i Afrika. 
De flesta människorna lever av jordbruk. Kaffe och te är de 
viktigaste exportvarorna.

Kenya blev brittisk koloni på 1800-talet. Europeiska jordbrukare 
tog över marken. På 1950-talet startade Jomo Kenyatta ett 
uppror. Kenya blev självständigt från Storbritannien 1963 och 
Kenyatta blev landets första president. Kenyatta och hans eft-
erträdare och deras parti regerade länge nästan enväldigt, men 
nu kan Kenya sägas vara mer demokratiskt, sedan oppositionen 
vann det senaste valet, år 2002, och tillsatte den nye president-
en, Mwai Kibaki.
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K
TA Ämne: Samhällskunskap/Geografi

Ålder: från 9 år (M, H)

Speltid: 13 minuter

Svenskt tal + engelskt tal 
(två versioner)

Allmänna råd inför visningen:
• Gå igenom filmen för att lära dig filmens pedagogiska 
uppbyggnad och huvudbudskap.
• Tänk igenom vad du ska be deltagarna fokusera på.
• Hur ska du använda filmen? Som starter, som utgångspunkt 
för diskussion/grupparbete?
• Hur ska du följa upp filmvisningen?
• Introducera filmen genom en kort beskrivning av innehållet 
och tala om hur det berör deltagarna.
• Tala om varför du valt just det här programmet.
• Ange om deltagarna ska fokusera på något särskilt och om 
de ska föra anteckningar.
• Informera om vad som ska hända efter filmens slut.
• Koppla filmen till deltagarnas egen situation.
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