
 
Förslag på frågor och svar - förarbete till  

Föreställningarna My Life& Child's Life  
 

My Life & Child's Life spelas av barn och ungdomar i åldern 11 – 24 år och handlar om deras liv i slummen och 

på gatan i Dandora – en förort i Nairobi, Kenya. Manuset bygger på barnens och ungdomarnas egna 

erfarenheter. Det är tuffa erfarenheter som påverkar alla – både barn och vuxna.  

Även i Sverige har barn tunga livserfarenheter. Att se och uppleva hur barn klarar en tuff vardag i Dandora ger 

en känsla av att jag inte är ensam om att ha det svårt. My Life öppnar också fönster till den vardag som många 

nyanlända till Sverige kommer från.  

 

My Life inspirerar till samtal om FN’s konvention om Barnets Rättigheter. Särskilt artiklarna 2: om barns lika 
värde, 3: om barnets bästa, 6: om barns rätt till liv och utveckling och 12: om barns rätt att säga sin mening 
och att vuxna skall lyssna på barn.  
Barn som har rötter i andra kulturer och andra livserfarenheter fördjupar samtalen.  
En lättläst version av Barnkonventionen finns utgiven av Barnombudsmannen: 
https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/systemimporter/publikationer2/barnkonv_lattlastweb-
2014.pdf 
 
Förberedelser  
Nedan ger vi några frågor och svar om Nairobi, Kenya och Afrika som kan vara en förberedelse inför 
föreställningen. Vi vet att många elever hittar egen (och roligare!) information på nätet som de kan dela med 
sig i klassen! Efter föreställningen är det bra att samtala om det man sett och upplevt.  

 
Afrika – Kenya 

Frågor och svar 

Hur många länder finns det i Afrika? 
Det finns 55 länder i Afrika och det bor där ca en miljard människor – en sjundedel av jordens befolkning. 
Europa har 49 länder med cirka 750 miljoner invånare. 
 
Hur stort är Kenya? 
Kenyas yta är bara lite större än Sverige. 
580 367 kvadratkilometer    (Sverige 449 964) 
 
Hur många invånare bor i Kenya? 
47 miljoner   (Sverige 10 miljoner) 

Hur många språk talas det i Kenya? 
62 talade språk bland ett 40-tal tidigare stamområden. 
 
Vad är Kenya mest känt för? 
Sina djur och safaris. Det finns några stora skyddade naturområden i Kenya. Den mest kända är Maasai Mara 
som är ett National Reserve som också innefattar massajernas boplatser. 

https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/systemimporter/publikationer2/barnkonv_lattlastweb-2014.pdf
https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/systemimporter/publikationer2/barnkonv_lattlastweb-2014.pdf


 
Vad heter de två kontoren som FN har i Nairobi? 
UN Habitat är FN:s boende- och bosättningsorgan som arbetar för en hållbar utveckling och bra 
boendeförhållanden i världens städer. 
http://www.unhabitat.org/   
United Nations Environment (f.d. UNEP) är ett organ som samordnar FN:s miljöarbete. Det föreslogs av 
dåvarande FN-ambassadören och kabinettssekreterare Sverker Åström vid den första stora miljökonferensen i 
Stockholm i juni 1972. Organet är underordnat FN:s generalförsamling. http://www.unep.org/   
 
Vad heter Kenyas huvudstad? 
Nairobi är huvudstad i Kenya och har cirka 3 miljoner invånare. Staden ligger 1 700 meter över havet, på ena 
randen av det Östafrikanska gravsänkesystemet.[3]  

Inom stadsgränsen ligger ett viltreservat, Nairobi nationalpark. 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nairobi 
 
Är Kenya ett fattigt land? 
Svår fråga! Rankning enligt Internationella valutafonden och Världsbanken: Kenya ligger på 70-80:e plats i 
världen. I jämförelse kan sägas att Sverige ligger på ca 20 - 26:e plats. 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_l%C3%A4nder_efter_BNP 
 
Vilken sjukdom har drabbat Kenya mest på sistone? 
Aids har drabbat Kenya med över 1,5 miljon smittade personer enligt statistik år 2015. 
Kenya är rankad som det åttonde mest aidsdrabbade land i världen. 
https://www.avert.org/professionals/hiv-around-world/sub-saharan-africa/kenya 
 
Vad är skillnaden mellan HIV och aids? 
Hiv och aids är inte samma sak. Alla som är hiv-positiva har inte aids, inte ens nästan alla. Ordet aids kommer 
från Acquired Immunodeficiency Syndrome. Aids eller förvärvat immunbristsyndrom kallas det sista stadiet av 
hiv-infektionen. Då har kroppens immunförsvar försvagats märkbart och patienten får någon av de bisjukdomar 
som hiv ger upphov till. 
http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/hivinfektion/ 
 
Finns det slum i Nairobi? 
I Kenya finns flera slumområden. Det största slumområdet i Nairobi heter Kibera. Svar från Wikipedia: Kibera 
(av kibra: skog, djungel) är en av de informella bosättningar som finns i Nairobi, Kenya och räknas som det 
största slumområdet i Afrika. Det finns ingen säker information om hur många som bor i området, uppgifter 
varierar mellan en halv och en miljon invånare. Teatergruppens medlemmar kommer från ett stort slumområde 
som heter Dandora. 
 
Hur många gatubarn kan det finnas i Kenya? 
Det finns uppskattningsvis 250 000 gatubarn i Kenya 
https://unicef.se/fakta/gatubarn 
 
Vilka är de största miljöproblemen i Kenya? 
Idag de största hoten mot miljön vattenföroreningar, tjuvjakt på de vilda djuren samt skövling av skogen som i 
sin tur leder till jorderosion - alltså att marken vittrar sönder. http://skolarbete.nu/skolarbeten/kenya-2/ 
 
Vilken är det största religionen i Kenya? 
Kristendomen är den största religionen och omfattar över 84 % av befolkningen. Cirka 10 % är muslimer och 
av tradition bor de flesta muslimer i kustområdena. De traditionella religionerna lever i stor utsträckning kvar, 
antingen i "ren" form eller "uppblandad" med de "moderna" religionerna.  
http://www.religion-facts.com/sv/6 

NÅGRA LÄNKAR 

Video “Trash is Cash” – The dumpsite is in Dandora, Nairobi 
https://www.youtube.com/watch?v=3cD8XYAqr54 
 
Dandora - intervju med två flickor, som Globträdet utsåg till representanter från Kenya till Childrens Climate 
Conference i Södertälje 2015 
https://youtu.be/461RJmLiksM 
 
Soccer from the slums of Nairobi 
http://www.youtube.com/watch?v=ry0B8cxG9UI 
 
Kids of Kawangware 
http://www.youtube.com/watch?v=OjzPKSgrDOE 
 

VÄLKOMNA TILL FÖRESTÄLLNINGEN! 

http://www.unhabitat.org/
http://sv.wikipedia.org/wiki/FN:s_generalf%C3%B6rsamling
http://www.unep.org/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kenya
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96stafrikanska_gravs%C3%A4nkesystemet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nairobi#cite_note-h.C3.B6jdl.C3.A4ge-2
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nairobi_nationalpark
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nairobi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_l%C3%A4nder_efter_BNP
https://www.avert.org/professionals/hiv-around-world/sub-saharan-africa/kenya
http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/hivinfektion/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nairobi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kenya
http://sv.wikipedia.org/wiki/Slum
http://sv.wikipedia.org/wiki/Afrika
https://unicef.se/fakta/gatubarn
http://skolarbete.nu/skolarbeten/kenya-2/
http://www.religion-facts.com/sv/6
https://www.youtube.com/watch?v=3cD8XYAqr54
https://youtu.be/461RJmLiksM
http://www.youtube.com/watch?v=ry0B8cxG9UI
http://www.youtube.com/watch?v=OjzPKSgrDOE

