
Grundforløbet i 8 trin:
Velkommen til Kenya

Grundforløbet bruger elevbogen ’Den store 
plan’ af Kim Langer, den introducerende 
sektion på hjemmesiden ’Opdag Kenya’ og 
en del af materialets film. 
 Du kan så frit supplere det med de 
øvrige opgaver og mini-forløb, som vi 
beskriver på de følgende sider. Skyd dem 
ind undervejs eller bagefter, som det 
passer jer bedst.

Formålet med grundforløbet er at få ’sat scenen’. 
 Eleverne får en bred forståelse af Kenya – både geografisk, historisk og 
kulturelt. De får også indtryk af dagliglivet for børn både i storbyen og på 
landet. Undervejs arbejder de med elevbogens fortællinger og mange fakta.
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1.  HVAD ER BØRNENES  
U-LANDSKALENDER?

Indled med at fortælle om Børnenes 
U-landskalender og årets projekt.
• Børnenes U-landskalender er også en 

julekalender med låger på. Overskuddet 
fra salget af selve kalenderen går til et 
projekt i årets land.

• I år er det Folkekirkens Nødhjælps 
projekt, der skal hjælpe børn i Kenyas 
Turkana-region.

• Børnenes U-landskalender er samtidig et 
stort skoleprojekt for danske børn. Hvert 
år er der en ny forfatter, som skriver en 
spændende historie – og der kommer 
en hjemmeside med masser af film og 
andre muligheder for at lære om årets 
land. I år er det forfatteren Kim Langer, 
der bl.a. har udgivet læse-let-bøgerne 
Skaterland og Zombie 2.0-serien. Kim 
skrev også den spændende historie ’Det 
tredje øje’, da U-landskalenderen var i 
Nepal i 2015.

• Hvert år læser over 150.000 danske 
skolebørn elevbogen og arbejder med de 
mange opgaver.

2. INTRODUKTION TIL KENYA 
Fortæl nu lidt om Kenya. Du er godt klædt 
på, hvis du har læst fakta-afsnittet i første 
del af lærervejledningen.

Forslag til første samtale:
Vis intro-filmen ’Velkommen til Kenya’. 



Den ligger på hjemmesiden i Filmbanken 
og på ’Opdag Kenya’.
• Hvor ligger Kenya? Brug Google Earth 

eller det zoom-bare kort på ’Opdag 
Kenya’.

• Hvordan ser landet ud oppefra? Prøv at 
beskrive det. I øst har Kenya kyst ud mod 
Det Indiske Ocean. I vest er der meget 
grønt. Det er højlandet ved The Great Rift 
Valley. I nord er der mest brunt. Det er 
ørken og steppe – varmt lavland.

• Zoom ind på Mount Kenya. Kenya er 
opkaldt efter bjerget. Det er Afrikas 
næsthøjeste bjerg. Det højeste er Kili-
manjaro i Tanzania tæt på Kenya.

• Kenya ligger i Østafrika. Hvem er nabo-
landene? Hvilke af dem har I hørt om?

• Søg på Lake Turkana (Turkana-søen). Det 
er verdens største ørken-sø. Historien 
’Den store plan’ foregår på søens vestlige 
bred. Søen får sit vand fra den etiopiske 
Omo-flod i nord.

• I sydvest kan I se den store Victoria-sø. 
Den er så stor, at den ligger i tre lande: 
Kenya, Tanzania og Uganda. Det er Afri-
kas største sø. Søen blev opkaldt efter 
Storbritanniens dronning Victoria, der 
levede fra 1819-1901.

• Der er ca. 40 stammer i Kenya. Mange af 
dem har hvert sit sprog, men de fleste 
taler også det fælles sprog swahili.

Forslag til anden samtale
Vis filmen ”Livet i Turkana”. Den ligger i 
Filmbanken og på ’Opdag Kenya’. Du kan 
hente ekstra inspiration i artiklen om 
Turkana i lærervejledningen. Spørg f.eks.:
• Hvad lagde I særligt mærke til i filmen?
• Hvorfor bor folk ude i ørkenen?
• Hvordan adskiller børnenes liv i ørkenen 

sig fra danske børns hverdag?
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3. BRUG ’OPDAG KENYA’
Præsentér eleverne for hjemmesiden og 
vis nogle af elementerne på siden ’Opdag 
Kenya’. Siden giver dem viden gennem 
quizzer, billedserier, film, faktabøger, info-
grafik, skærmbøger med læsestøtte m.v.

OPGAVE 1:
Opdag Kenya
 1.-2. KL  3.-5. KL 2 LEKTIONER  

1.-2. klasse: Udvælg på forhånd nogle 
elementer fra ’Opdag Kenya’, og arbejd 
med dem i fællesskab. Det kan f.eks. være 
’Fakta om Kenya’, udvalgte billedserier og 
Elefant-quiz. Vis også eleverne, at man 
kan læse bogens historier med læsestøtte.
3.-5. klasse: Lad eleverne selv gå på opda-
gelse for at finde oplysninger om Kenya.

4. LÆS ELLER HØR ELEVBOGEN
Nu kan I komme tæt på børnenes liv i 
Turkana med Kim Langers historie ’Den 
store plan’. I kan også høre den som lydbog 
eller læse den højt. Begynd evt. med at se 
den lille film, hvor Kim Langer fortæller om 
sit arbejde med at skrive historien. Den 
ligger i Filmbanken.

OPGAVE 2: 
Forslag til samtaler
 1.-2. KL 3.-5. KL 1-? LEKTIONER 

I Opgaveark 2 finder du en række forslag 
til klassesamtaler til hvert kapitel af ’Den 
store plan’. Ideerne til samtaler er lavet 
af Kim Langer selv. Arbejder I mest med 
Dansk og vil dybere ned i læsetræning og i 
fortællingens univers, så se også de ekstra 
tips og opgaver til samtaler, genfortælling 
og læseteater i lærervejledningens fagmo-
dul til Dansk.

5. LÆS ELLER HØR FABLERNE 
OG MØD KAREN BLIXEN

Elevbogen rummer også tre sjove kenyan-
ske dyrefabler, genfortalt af Kim Langer. 
 Desuden kan I møde Karen Blixen – i 
hendes berømte lille fortælling fra ’Den 
afrikanske farm’ om antilopekiddet Lullu. 
De findes alle også som lydbog – og der er 
Dansk-opgaver til dem. Se mere side 42. 

6. BRUG ELEVBOGENS FAKTA
Der er mange sjove og spændende fakta i 
ordforklaringerne, i billedteksterne og på 
fakta-opslagene i elevbogen. Alt det kan 
eleverne bruge til at finde inspiration og 
viden, når de skal arbejde med opgaverne 
og eventuelt lave fotohistorier eller deres 
egen digitale lågekalender.

7.  MAD, LEG OG KREATIVITET 
I mange af opgaverne finder du også en 
masse forslag til sjove og praktiske aktivi-
teter, hvor eleverne skal være kreative og 
skal bevæge sig. 
 De kan danse og synge med på årets 
musikvideo. De kan lave keramik-fisk, 

kenyanske flag eller foldebøger, prøve en 
række populære kenyanske lege, bygge 
vejrstationer og lave enkle retter fra 
Kenya. 
 Du finder det hele på de følgende sider 
om fagopgaver.

8. SE DR-FILM – OG PRØV 
KENYA-KORTET

Du kan krydre forløbet med nogle af årets 
DR-film. DR kunne ikke gennemføre de 
planlagte optagelser i Kenya i år, men 
de har lavet både en fiktions-serie til 
Ramasjang med Motor Mille og Hr. Skæg 
plus en serie korte indslag til Ultra om 
Kenya. De har også givet adgang til film 
med Lille Nørd og ’So ein Ding’, der handler 
om Kenya. Se oversigten på side 2 – og find 
filmene i Filmbanken på hjemmesiden.
 I kan også prøve det digitale Kenya-
kort fra Folkekirkens Nødhjælp, der på 
en underholdende måde giver børnene 
indtryk fra landet. Se mere side 47.
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