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Världens Barn 
Ett utbildningsmaterial för 

ungdomar mellan 13 och 18 år



 
Många barn i världen växer upp i flyktingläger eller 
tvingas leva sina liv på gatorna eller i andra utsatta 
miljöer. Naturkatastrofer eller undermåliga strukturer gör 
dem utsatta för exploatering, kriminalitet och övergrepp. 
Detta trots att alla barn har samma rätt till hälsa, skola 
och trygghet. Nu kan du vara med och förändra!  
 
Vi utmanar alla barn och ungdomar i Sverige att vara 
med i Sveriges största insamling. Insamlingen är öppen 
för alla – alla kan göra en insats! 
 

Pengarna går till att stödja fler än 50 projekt runt om i 
världen. De barn som har det allra tuffast ges möjlighet 
till bättre hälsa, skolgång och en tryggare tillvaro. Vi 
kämpar tillsammans för alla barns rättigheter. 
 

Vill ni i skolan delta i insamlingen kan ni använda er 
av Spring för Världens Barn. Mer information om hur 
ni kan genomföra Spring finns på hemsidan och i UR:s 
utbildningsmaterial. Materialet finns även anpassat för 
barn- och ungdomsföreningar.
 

Världens Barn är ett samarbete mellan Radiohjälpen, 14 
organisationer, Sveriges Television, Sveriges Radio P4 och 
Utbildningsradion. 

Skramla med oss!
NÄR: Veckorna 39 och 40 är Världens Barns 
kampanjkulmen. Då är det som roligast att samla 
in. Men det går bra att samla in under hela året.
 
VAR: I din kommun där du bor.
 
HUR: Det som passar er bäst! Genomför 
insamlingen Spring, starta en egen digital 
insamling, arrangera loppis, anordna en konsert, 
sälj nybakat eller något annat kul.

KOM IGÅNG: I alla Sveriges kommuner 
finns samordnare som hjälper er med det ni 
behöver – insamlingsbössor, kroppsbanderoller, 
informationsmaterial och annat. 
Nu kan du också starta en egen digital insamling, 
med Swish och sprida den i sociala medier! 
 
LÄS MER OCH ANMÄL ER på vår hemsida 
skramla.varldensbarn.se så kommer ni inom 
kort bli kontaktade av en lokal samordnare i er 
kommun. 
 
För mer information: 
Göran Klingensjö  
goran.klingensjo@varldensbarn.se  
Sara Heine
sara.heine@varldensbarn.se

Läs mer på 
skramla.varldensbarn.se

 För alla barns rätt till hälsa,
 skola och trygghet.



Så går det till
Spring för Världens Barn är en trestegsraket. Först får lärare och elever sätta sig 
in i hur barns situation ser ut i världen. Sedan får man aktivt bidra till att förändra 
situationen för några av dem som har det allra tuffast. Slutligen får man en 
återkoppling kring vad man åstadkommit.

UNDERVISNINGSPASS 
Eleverna får ökad förståelse för barns situation och den utsatthet 
många lever i. På vilket sätt skiljer sig deras situation från vår? 
Använd utbildningsmaterialet från UR.
Vad kan vi göra?

ÅTERKOPPLING
När allt är genomfört får skolan diplom och återkoppling som 
visar vad man åstadkommit. En individuell webbsida visar vilken 
skillnad pengarna just er skola samlat in verkligen gör på plats.

SPRING FÖR VÄRLDENS BARN!
Elever och lärare hittar supportrar och under en idrottslektion får 
eleverna springa en bana. För varje varv utgår ett belopp från elevens 
supporter. Ju fler varv desto större bidrag till Världens Barn.
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Syftet med de här övningarna är att få barn  
och unga att tänka kring mänskliga rättig-
heter och om barns skilda levnadsvillkor. 

Målet är att väcka en önskan om att göra 
skillnad, förslagsvis genom att samla in 
pengar till Världens Barn. 

Materialet är främst tänkt för ungdoms-
grupper i olika föreningar och organisatio-
ner, men fungerar förstås lika bra i skolan.

Det finns även ett utbildningsmaterial 
för ungdomar mellan 9 till 12 år. Några 
av de uppgifterna kanske även passar i er 
grupp?

Om du använder övningarna inför en 
insamlingsaktivitet kan du läsa mer på Värl-
dens Barn om olika tips på hur man kan 
samla in pengar och vart pengarna går.

OM UR OCH 
PROGRAMMEN I DET 
HÄR MATERIALET
Det är UR som har gjort det här materialet. 
Men framför allt är det UR som har gjort 
tv- och radioprogrammen i materialet. 
Programmen finns fritt tillgängliga på UR 
Skola.  

I skuggan av klimatet –   
tv-dokumentär
Sylth och Ever förlorade allt i en av Kalifor-
niens största skogsbränder. I East Porter-
ville får 15-åriga Pedro gå till kyrkan för att 
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duscha sedan brunnen hemma sinat. Vat-
tenbrist gör även att alpackabonden Emer-
son fruktar för sitt liv i och med att glaciä-
rerna smälter i Peru. I Limas slum däremot 
har man hittat ett sätt att skörda vatten från 
dimma. Vi möter människor som måste an-
passa sig till extremare klimatförhållanden, 
de som förlorat allt och de som gör något åt 
den rådande situationen. Programmet är 28 
minuter långt. 

I skuggan av klimatet – Afrikas 
horn, radiopodd
Det allt varmare klimatet rubbar regnets 
rytm i länderna på Afrikas horn, och det 
blir allt vanligare med torrperioder där 
regnet inte kommer alls. 2011 drabbades 
området av en stor svältkatastrof. Ett torr-
rare klimat gör att det blir allt svårare att 
hitta vattenkällor, många drabbas av miss-
växt och att boskapen dör. Det här tvingar 
människor att flytta till större städer för att 
söka jobb. Programmet är 26 minuter långt. 

Det finns en lärarhandledning till se-
rien I skuggan av klimatet ifall ni vill arbeta 
vidare med programmen. 

UR Samtiden, Från barnsoldat till 
Sveriges riksdag
Riksdagsledamoten Arhe Hamednaca 
berättar om sina erfarenheter av ett liv som 
barnsoldat i Eritrea. Som 14-åring greps 
han av kommandosoldater och utsattes 
för tortyr. Hamednaca berättar hur han till 
slut slutade bry sig och inte kände smärtor 
eftersom kroppen var så uppfylld av hat. 
Han kom till Sverige 1985 och har sedan 
dess kämpat för mänskliga rättigheter. 
Programmet är 25 minuter långt, men det 
passar bäst här att bara titta på de första 12 
minuterna.  

Barn till salu, En clown i red light 
district på UR Skola
I det farliga red light-distriktet i Mumbai i 
Indien arbetar Rupesh Tillu för organisa-
tionen Clowner utan gränser. Där utsätts 

enligt statistiken över 200 000 barn för sex-
handel. Rupesh vill visa dem att det finns 
en annan värld. Han lär dem clownkonster 
och visar föreställningar. ”Vi skapar ett bra 
minne. Och minnet ger hopp. När du har 
hopp kan du drömma. Och kan du drömma 
kan du göra en förändring i ditt liv”, säger 
Rupesh Tillu. Programmet är cirka 5 mi-
nuter långt. Det finns både en lärarhand-
ledning och arbetsblad ifall ni vill arbeta 
vidare med programmet.

Kopplingar till läroplanen
Arbetar ni med det här materialet i skolan? 
Då kan du se kopplingar till läroplanen på 
sista sidan.  

ÖVNING 1 – OM 
VÄRLDEN VORE EN BY 
MED 100 MÄNNISKOR
Den här övningen skapar en bild av hur 
världen ser ut. 

TIDSÅTGÅNG
Ca 30 minuter

PLATS 
Kan göras både ute och inne, men ni behö-
ver wifi eller mobiltäckning. 

SYFTE
Att få deltagarna att förstå att världens 
resurser är ojämlikt fördelade. Att få dem 
motiverade till att jobba med att minska 
orättvisor – att få dem att känna att det fak-
tiskt spelar roll. 

MATERIAL
 ○ Utskrifter av Om världen vore en by 

med 100 människor… Se nedan. 
 ○ Blanka papper samt pennor, gärna 

färgpennor. 
 ○ Mobil, läsplatta eller dator med 

uppkoppling. En enhet per grupp bör 
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räcka. Finns det projektor kan alla 
istället titta tillsammans. 

 ○ Miniräknare. (Finns i mobilen.)

FÖRBEREDELSER
Skriv ut Om världen vore en by med 100 
människor… Se nedan. Skriv ut ett ex per tre 
deltagare. 

GENOMFÖRANDE
 ○ Dela upp deltagarna i grupper om tre. 
 ○ Dela ut ett ex av kopieringsunderlaget 

nedan till varje grupp. 
 ○ Låt dem arbeta med uppgifterna. Gå 

runt och lyssna på grupperna. Försök 
förmå alla att vara aktiva och delta-
gande i diskussionerna.

 ○ När alla grupper är färdiga kan alla 
berätta för varandra vad de kommit 
fram till. 

AVSLUTNING
Avsluta med att gå laget runt och fråga alla 
om de fick veta något nytt idag, eller om det 
var något de inte har tänkt på förut. 

Kopieringsunderlag till övning 1 

OM VÄRLDEN VORE EN BY MED   
100 MÄNNISKOR…
… så skulle 

 ○ 60 personer vara från Asien (varav 20 
personer är från Kina)

 ○ 15 personer vara från Afrika
 ○ 14 personer vara från Nord- och Syd-

amerika
 ○ 11 personer vara från Europa 
 ○ 7 personer talar engelska, 3 talar hin-

di, 7 talar spanska och 3 talar arabiska
 ○ 33 vara kristna, 22 vara muslimer och 

14 hinduer
 ○ 28 vara barn och 72 vara vuxna (1 per-

son skulle vara äldre än 80 år)
 ○ 75 personer ha en mobil och 22 ha 

tillgång till en dator

Men…
 ○ 14 barn skulle leva i fattigdom
 ○ 3 barn skulle inte få gå i skolan
 ○ 17 personer skulle inte kunna läsa
 ○ 13 människor skulle inte ha tillgång 

till rent vatten 
 ○ 18 personer skulle leva på under 1,9 

dollar om dagen (gränsen för extrem 
fattigdom)

 ○ 15 personer skulle vara undernärda
 ○ 23 personer skulle inte ha något hem 

Tänk på att: I gruppen finns sannolikt 
ungdomar som är utsatta för olika 
saker eller som har traumatiska erfa-
renheter. Det kan till exempel handla 
om fattigdom, missbruk, flykt eller 
väntan på asyl. Tvinga därför ingen 
att prata och var uppmärksam på om 
någon verkar tycka att övningen är 
jobbig. Gå runt och lyssna när delta-
garna samtalar i grupperna. Försök 
förmå alla att komma till tals – och 
poängtera gärna hur viktigt det är att 
lyssna på varandra.  
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UPPGIFTER TILL OM VÄRLDEN VORE EN BY 
MED 100 MÄNNISKOR… 
Arbeta förslagsvis tre och tre. 

 ○ Du är ledare i den här byn. Hur ska 
du göra för att det ska bli så bra som 
möjligt för så många som möjligt i 
byn? Hur kan det bli mer rättvist? 
Skriv en lista med minst fem förslag.  

 ○ Gör en teckning över er by och hur 
det skulle kunna se ut där när ni har 
genomfört era förslag. 

 ○ Nu finns det ju inte 100 människor 
på jorden, det finns över 7 miljarder! 
Räkna ut ungefär hur många barn i 
världen som inte får gå i skolan, hur 
många som inte har tillgång till rent 
vatten, hur många som inte har nå-
got hem och hur många som lever 
på mindre än 1,9 dollar om dagen. 
Fundera på hur ni måste göra för att 
räkna ut det. Använd miniräknare! 

 ○ Fundera på varför mänsklighetens re-
surser är så orättvist fördelade när det 
egentligen finns mat så att det räcker 
till alla på jorden. Försök hitta flera 
olika orsaker och hur den kan hänga 
ihop. 

 ○ Nu är du istället generalsekreterare i 
FN. Under ett möte med världens le-
dare ska ni försöka sätta upp riktlinjer 
för hur världen kan bli bättre. 

 ○ Det finns faktiskt redan sådana rikt-
linjer, de kallas Agenda 2030. Läs mer 
om dem och jämför med era förslag. 
Var något likt? Olikt? 

 ○  (På Agenda 2030:s hemsida finns ett 
skolmaterial, ifall ni vill arbeta vidare 
med de här frågorna.)

ÖVNING 2 - 
BARNKONVENTIONEN
I den här övningen lär sig deltagarna mer 
om barns rättigheter och arbetet för att 
förstärka dem. 

TIDSÅTGÅNG
Ca 40 + 40 minuter

PLATS 
Kan göras både ute och inne, men ni behö-
ver wifi eller mobiltäckning. 

SYFTE
Att få deltagarna att lära sig mer om Barn-
konventionen.  

MATERIAL
 ○ Mobil, läsplatta eller dator med 

uppkoppling. En enhet per grupp bör 
räcka. 

 ○ Utskrift av Barnkonventionen, se 
nedan. 

FÖRBEREDELSER
 ○ Leta upp programmet UR Samtiden, 

Från barnsoldat till Sveriges riksdag 
på UR Skola. 

 ○ Skriv ut kopieringsunderlaget med 
Barnkonventionen, cirka ett ex per tre 
deltagare. 

GENOMFÖRANDE
 ○ Låt deltagarna titta på de första 12 

minuterna i programmet Från barn-
soldat till Sveriges riksdag. Ni kan an-
tingen titta tillsammans eller i mindre 
grupper.

 ○ Prata om programmet.
 -  Berätta om Ahres barndom. Vad var 

det som hände i hans land?
 -  Många barn i världen tvingas att bli 

barnsoldater, men för Ahre var det ett 
eget val. Eller… var det så? Diskutera!  
Varför väljer man att bli barnsoldat? 
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Vad skulle du gjort om du vore Ahre?
 -  Ahre berättade att han dödat många. 

Men han sa att de var ”soldater och 
inte vanliga människor”.   
Vad kan han mena med det? Vad 
tycker du om det? 

 ○ Arbeta vidare
 -  Barns rättigheter kränks över hela 

världen, både  på grund av krig och 
fattigdom men även på grund   
av att lagar inte efterlevs. Be delta-
garna arbeta med följande uppgifter. 
Dela ut Barnkonventionen.

 -  Man räknas som barn tills man är 18 
år. Vilka rättigheter tycker du att barn 
bör ha? Sitt tre och tre och försök 
komma på minst 10 saker som ska 
vara självklara för alla barn på jorden. 

 - Läs Barnkonventionen. Jämför med 
era rättigheter. Var det samma? Var 
det något ni  inte tänkte på? Var det 
något ni tänkte på som saknas i Barn-
konventionen? Vilka rättigheter tror 
ni är svårast att leva upp till? För vilka 
länder? I vilka sammanhang? Välj ut 
tio rättigheter och rangordna dem.  
Vilken är den absolut viktigaste, var 
ska man sätta in mest insatser för att 
garantera barnens rätt? Och sedan? 
Efter det? Osv. 

 - Berätta för de andra grupperna hur ni  
tänkt. 

Hit tar arbetet ca 40 minuter. Vill ni fördju-
pa er i temat På flykt kan ni arbeta vidare 
med följande övningar. Räkna med att det 
tar 30 minuter extra. 

 ○  – På flykt. Idag är många barn på flykt. 
Det gör det svårt för dem att få trygg-
het, skolgång och mat. Ta reda på fem 
fakta om barn på flykt i världen idag. 
Arbeta tre och tre. Jämför era fakta 
med de andras. Hittade ni samma 
saker?

 ○  Tänk er att det sker en katastrof i 
Sverige. Det kan vara en naturkata-
strof, en stor olycka med stor miljö-
påverkan, att det blir revolution eller 
att Sverige hamnar i krig. Nu måste 
ni fly så fort ni kan. Men det är farligt. 
Det finns gränskontroller överallt och 
ni kan inte lita på någon. Hur gör ni? 
Vad tar ni med er? Vilka hinder finns? 
Vart tar ni  vägen? Hur håller ni kon-
takt med vänner och familj utan att 
sätta dem i fara eller avslöja var ni är?

Vill ni fördjupa er i temat kring flykt så 
finns det ett bra spel på UNHCR:s sida som 
heter Mot alla odds. Läs mer där. Det finns 
även en övning om att fly i materialet som 
riktar sig till barn mellan 9 och 12 år, kanske 
skulle den passa er grupp?

AVSLUTNING
Avsluta med att gå laget runt och fråga alla 
om de fick veta något nytt idag, eller om det 
var något de inte har tänkt på förut. 

Tänk på att: I gruppen finns sannolikt 
ungdomar som är utsatta för olika 
saker eller som har traumatiska erfa-
renheter. Det kan till exempel handla 
om fattigdom, missbruk, flykt eller 
väntan på asyl. Tvinga därför ingen 
att prata och var uppmärksam på om 
någon verkar tycka att övningen är 
jobbig. Gå runt och lyssna när delta-
garna samtalar i grupperna. Försök 
förmå alla att komma till tals – och 
poängtera gärna hur viktigt det är att 
lyssna på varandra.  
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Kopieringsunderlag – 
FN:s barnkonvention
Det här underlaget är Unicefs kortversion. 
Läs gärna mer på deras hemsida. 

1. Ett barn är varje människa under 18 
år.

2. Alla barn har samma rättigheter och 
lika värde. Ingen får diskrimineras.

3. Barnets bästa ska komma i främsta 
rummet vid alla beslut som rör barn.

4. Staten ska vidta alla lämpliga åtgärder 
för att genomföra konventionen. När 
det gäller barnets ekonomiska, sociala 
och kulturella rättigheter ska staten 
utnyttja det yttersta av sina resurser. 
Där så  behövs, ska man samarbeta 
internationellt.

5. Barnets föräldrar eller annan vård-
nadshavare har huvudansvaret för 
barnets uppfostran och utveckling 
och ska vägleda barnet då han/hon  
 utövar sina rättigheter.

6. Alla barn har rätt till liv, överlevnad 
och utveckling.

7. Varje barn har rätt till ett namn och 
en nationalitet. Barnet har rätt, så 
långt det är möjligt, att få veta vilka 
föräldrarna är och bli omvårdat av 
dem.

8. Varje barn har rätt att behålla sin 
identitet.

9. Ett barn ska inte skiljas från föräldrar-
na mot deras vilja, utom när det är för 
barnets bästa. Barn som är skilt från 
föräldrarna har rätt att träffa dem   
regelbundet.

10. Ansökningar från familjer som vill 
återförenas över statsgränser ska 
behandlas på ett positivt, humant och 
snabbt sätt.

11. Staten ska bekämpa olovligt bort-
förande och kvarhållande av barn i 
utlandet.

12. Varje barn har rätt att uttrycka sin 
mening och höras i alla frågor som 
rör henne/honom. Barnets   

åsikt ska beaktas i förhållande till bar-
nets ålder och mognad.

13-15. 
 Varje barns rätt till yttrandefrihet, 

tankefrihet, religionsfrihet och fören-
ingsfrihet ska respekteras.

16. Varje barns rätt till privatliv ska res-
pekteras.

17. Staten ska ta ansvar för massmediers 
roll när det gäller varje barns tillgång 
till information.

18. Båda föräldrarna har gemensamt 
ansvar för barnets uppfostran och 
utveckling.

19. Varje barn har rätt att skyddas mot 
fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, 
vanvård eller utnyttjan de av föräldrar 
eller annan som har hand om barnet.

20. Ett barn som berövats sin familjemiljö 
har rätt till alternativ omvårdnad.

21. Vid adoption ska staten säkerställa att 
barnets bästa främst beaktas.

22. Ett flyktingbarn har rätt till skydd och 
hjälp.

23. Ett barn med funktionshinder har rätt 
till ett fullvärdigt och anständigt liv 
som möjliggör ett aktivt deltagande i 
samhället.

24. Varje barn har rätt att åtnjuta bästa 
uppnåeliga hälsa och rätt till sjuk-
vård. Traditionella sedvänjor som är 
skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

25. Staten ska göra regelbunden översyn 
av situationen för ett barn som är 
omhändertaget av myndigheterna.

26. Varje barn har rätt till social trygghet.
27. Varje barn har rätt till skälig levnads-

standard.
28. Varje barn har rätt till utbildning. 

Grundskolan ska vara gratis.
29. Undervisningen ska syfta till att ut-

veckla barnets fulla möjligheter och 
respekt för mänskliga rättigheter.

30. Ett barn som tillhör en minoritet eller 
ursprungsbefolkning har rätt till sitt 
språk, sin kultur och  religion.

31. Varje barn har rätt till lek, vila och 
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fritid.
32. Varje barn har rätt att skyddas mot 

ekonomiskt utnyttjande och arbete 
som skadar barnet eller hindrar hans/
hennes skolgång.

33. Varje barn har rätt att skyddas mot 
droger.

34. Varje barn har rätt att skyddas mot 
sexuella övergrepp och mot att utnytt-
jas i prostitution och pornografi.

35. Staten ska bekämpa handel med 
barn.

36. Varje barn ska skyddas mot alla for-
mer av  utnyttjande.

37. Inget barn får utsättas för tortyr, an-
nan grym behandling eller bestraff-
ning eller dödsstraff. Frihetsberövan-
de av ett barn ska ske i enlighet   
med lag och får endast användas som 
en sista utväg och för kortast lämpliga 
tid.

38. Inget barn får användas som soldat.
39. Ett barn som utsatts för övergrepp 

eller utnyttjande har rätt till rehabili-
tering och social återanpass ning.

40. Ett barn som är anklagat för brott el-
ler blivit dömt för en straffbar hand-
ling har rätt att behandlas respektfullt 
och rättssäkert.

41. Om det finns bestämmelser som går 
längre än innehållet i barnkonven-
tionen, gäller de bestämmelserna i 
stället.

42. Staten ska göra konventionens inne-
håll känt bland vuxna och barn.

43-45.
 FN:s kommitté för barnets rättigheter 

övervakar och granskar att staterna 
följer barnkonventionen   
genom en särskild rapporteringspro-
cess.

46. En stat blir bunden av barnkonventio-
nen genom att ratificera den.

 

ÖVNING 3 –  
KLIMATFÖRÄNDRINGAR 
OCH FATTIGDOM
Den här övningen vill belysa sambanden 
mellan effekterna av klimatförändringar, till 
exempel torka, och den fattigdom som då 
kan drabba de områdena.  

TIDSÅTGÅNG
Ca 60 + 30 minuter

PLATS 
Kan göras både ute och inne, men ni behö-
ver wifi eller mobiltäckning. 

SYFTE
Att synliggöra olika orsaker till fattigdom.

MATERIAL
 ○ Mobil, läsplatta eller dator med 

uppkoppling. En enhet per grupp bör 
räcka. Finns det projektor kan alla 
istället titta tillsammans. 

FÖRBEREDELSER
 ○ Hitta UR-programmet I skuggan av 

klimatet genom att söka efter pro-
grammet på UR Skola. Programmet 
är 28 minuter långt.

 ○ Hitta UR-programmet I skuggan av 
klimatet – Afrikas horn, radiopodd, på 
UR Skola.

GENOMFÖRANDE
 ○ Låt deltagarna välja om de vill titta på 

tv-programmet eller lyssna på pod-
den. Se till att det är ungefär hälften 
som tittar/lyssnar på vardera pro-
gram. Titta eller lyssna tillsammans i 
grupper om två-tre personer. 

 ○ Prata om programmen, först två och 
två och sedan i hela gruppen.

 ○  I USA, som är ett rikt land, ligger 
staten Kalifornien. Diskutera vad en 



11

liknande katastrof som den i pro-
grammet skulle innebära i ett fattigt 
land, på både kort och på lång sikt. 
Vad är skillnaderna? 

 ○  En konsekvens av klimatförändring-
arna är fler översvämningar. Bland 
annat i Holland och Bangladesh blir 
det lätt översvämningar. Holland   
är ett i-land medan Bangladesh är ett 
av världens fattigaste länder. Vilka 
skillnader tror du att det finns mellan 
länderna vad det gäller hur man  
arbetar förebyggande och vad man 
gör när en översvämning väl inträffar?

 ○  Antalet konflikter ökar på grund av 
torkan, både i Kenya och i Kalifor-
nien. Vad är det man bråkar om, tror 
du? Diskutera. 

 ○ Torka är en långsam katastrof som får 
lika stora och allvarliga konsekven-
ser som plötsliga naturkatastrofer, 
men ändå syns den inte lika mycket i 
media som många andra katastrofer. 
Varför tror ni att det är så? Fundera 
tillsammans. 

 ○ Arbeta vidare
 -  Var i världen är det torka idag och 

vilka konsekvenser får det, framför 
allt för barn? Sök på internet. 

 -  Många i norra Kenya är undernärda. 
 -  Vad händer  i kroppen när den blir 

undernärd? FN:s livsmedelsprogram 
delar ut kex till undernärda barn. De 
innehåller 450 kalorier styck. Ta reda 
på hur många kalorier en 10–12-åring 
behöver varje dag för att må bra. Läs 
mer på World Food Programme om 
det här. Ta även reda på vilka mål de 
har med sin verksamhet och vad  de 
skriver om hur klimatförändringarna 
ökar svälten i olika regioner i världen. 

 - Använd olika källor när ni under-
söker detta. 

Låt några av deltagarna föreställa sig att 
de är till exempel dottern som bor med 
sin mamma i en gammal skolbuss, eller en 
mamma till fyra barn i Kenya som inte har 

vatten så att det räcker. Låt övriga deltagare 
intervjua dem. Sitt i mindre grupper. Förslag 
på frågor som de kan ställa till varandra: 

 ○ Hur ser livet ut? 
 ○ Har någon dött? 
 ○ Hur var det förut? 
 ○ Vad kommer att hända i framtiden? 
 ○ Vad gör du nu? 
 ○ Hur mår du? 
 ○ Vad är den största utmaningen just nu? 

Att arbeta hit tar ca 60 minuter, men 
har ni tid kan ni även göra ett rollspel 
som passar bra som avslutning.

 ○ ROLLSPEL 30 minuter

BAKGRUND
De klimatrelaterade katastroferna i Kenya 
och i Kalifornien handlar om den ökande 
växthuseffekten. Växthuseffekten beror på 
att vi släpper ut för mycket växthusgaser i 
atmosfären. Det är de rikaste länderna som 
släpper ut mest men det är ofta de fattigaste 
människorna som drabbas värst. 

DEBATT
Hur ska vi komma tillrätta med detta pro-
blem? Låt en tredjedel av gruppen repre-
sentera Kenya, en tredjedel representerar 
Kalifornien och en tredjedel UNFCC, alltså 
FN:s klimatorgan. 

 ○  Börja med be Kenya och Kalifornien 
beskriva de problem de har, vad de 
beror på och vad det  har för effekter. 
Hur ser framtiden ut? Gruppen UN-
FCC ställer frågor till de andra. 

 ○  Prata nu om vilken hjälp Kenya och 
Kalifornien behöver, akut och på lång 
sikt. Hur ska den hjälpen se ut och 
vem ska stå för den?

 ○  Alla ska nu komma överens om ett 
handlingsprogram som förebygger 
nya torkkatastrofer i  framtiden. Vad 
behöver göras? Vems ansvar är  
det? Hur behöver politik och livsstil 
förändras?  (Här är det bra om du som 
leder arbetet för in deltagarna på livs-
stilen i USA kontra livsstilen i Kenya, 
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på ekologiska fotavtryck, energipoli-
tik, internationella miljööverenskom-
melser och klimatpolitisk.)

 ○  Kom ni fram till en lösning som alla 
var nöjda med? Vilka kompromisser 
behövde ni göra?  

AVSLUTNING
Avsluta med att gå laget runt och fråga alla 
om de fick veta något nytt idag, eller om det 
var något de inte har tänkt på förut. 

ÖVNING 4 – 
VAD KAN DU GÖRA?
Här får deltagarna träna på sin handlings-
kompetens. 

TIDSÅTGÅNG
Ca 60 minuter

PLATS 
Kan göras både ute och inne, men ni behö-
ver wifi eller mobiltäckning. 

SYFTE
Den här övningen vill få deltagarna att 
känna att deras insats spelar roll. Alla kan 
vara med att göra världen bättre! 

MATERIAL
 ○  Mobil, läsplatta eller dator med 

uppkoppling. En enhet per grupp bör 
räcka. Finns det projektor kan alla 
istället titta tillsammans. 

 ○ Penna och papper alt. dator att 
skriva på. 

FÖRBEREDELSER
 ○ Hitta UR-programmet Barn till salu 

- En clown i red light district på UR  
Skola. Programmet är ca 5 minuter 
långt.

GENOMFÖRANDE
 ○ Titta på programmet En clown i red 

light district, antingen hela gruppen 
tillsammans eller i mindre grupper. 

 ○  Prata om programmet. 
 - Rupesh i programmet är volontär. 

Prata om vad han gör och vilka han 
möter. Vad tror han att hans arbete 
ska få för effekt?

 - Många av barnen i Kamathipura är 
drabbade av barnsexhandel. Hur 
hänger fattigdom ihop med barnsex-
handel? Finns det olika faktorer? Kan 
arbete mot fattigdom också innebära 
arbete mot prostitution? Fundera 
tillsammans. 

 - Rupesh’ arbete går ut på att färre barn 
ska drabbas av barnsexhandel. Vilket 
budskap har han till barnen? Hur 
behöver man arbeta för att sprida ett 
budskap som människor tar till sig? 

Det finns många exempel på lyckade 
biståndsprojekt som gör världen bättre på 
olika sätt. Ni läsa mer om en del av dem på 
Världens Barn. 

ARBETA TRE OCH TRE
 ○ Välj ett av projekten hos Världens 

Barn och läs mer om det. 
 ○ Försök identifiera vad som är målet 

med projektet. 
 ○ Nu är det er tur! Bestäm er för ett 

projekt som ni skulle vilja starta och 

Tänk på att: I gruppen finns sannolikt 
ungdomar som är utsatta för olika 
saker eller som har traumatiska erfa-
renheter. Det kan till exempel handla 
om fattigdom, missbruk, flykt eller 
väntan på asyl. Tvinga därför ingen 
att prata och var uppmärksam på om 
någon verkar tycka att övningen är 
jobbig. Gå runt och lyssna när delta-
garna samtalar i grupperna. Försök 
förmå alla att komma till tals – och 
poängtera gärna hur viktigt det är att 
lyssna på varandra.  



13

driva. Skriv en projektplan med föl-
jande rubriker:

 - Bakgrund och behov
 - Insatser
 - Möjliga hinder och svårigheter
 - Kostnad
 - Tid
 -  Önskade mål med projektet 
 ○ Presentera era projekt för varandra, 

försök hålla er till max fem minuter 
per grupp. Rösta fram ett projekt som 
”vinnare” utifrån kriterierna:

 -  Är det möjligt att genomföra?
 -  Hur viktigt är det här projektet?
 - Vilken är den främsta effekten av 

projektet? 
 ○ Ta reda på mer om hur man kan 

starta ett projekt och om projekt som 
redan finns som man kan engagera 
sig i. Läs mer på olika organisationers 
hemsidor. 

AVSLUTNING
Avsluta med att gå laget runt och fråga alla 
om de fick veta något nytt idag, eller om det 
var något de inte har tänkt på förut. 

Kanske kommer ni själva att starta ett 
projekt, kanske inte. Men att samla in 
pengar är en viktig insats som möjliggör ett 
bättre liv för många barn runt om i värl-
den. Så varför inte börja med att samla och 
skramla för Världens Barn!

 

Tänk på att: I gruppen finns sannolikt 
ungdomar som är utsatta för olika 
saker eller som har traumatiska erfa-
renheter. Det kan till exempel handla 
om fattig¬dom, missbruk, flykt eller 
väntan på asyl. Tvinga därför ingen 
att prata och var uppmärksam på om 
någon verkar tycka att övningen är 
jobbig. Gå runt och lyssna när delta-
garna samtalar i grupperna. Försök 
förmå alla att komma till tals – och 
poängtera gärna hur viktigt det är att 
lyssna på varandra. 
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ÖVNING 5– SPRING! 
Ni ska nu under en dag delta i 
projektet Spring för Världens Barn.  

TIDSÅTGÅNG
Cirka två dagar.

PLATS 
Görs med fördel utomhus.

SYFTE
Att få deltagarna att känna att deras hand-
lingar kan göra skillnad. 

MATERIAL
Bra skor!

FÖRBEREDELSER
Läs tillsammans om projektet Spring för 
Världens Barn här.

Berätta att de profilprojekt som ligger på 
Världens Barns hemsida är exempel på pro-
jekt i olika organisationer, och bara några 
av många projekt som får stöd.

 ○ Registrera er skola här för att Värl-
dens Barn ska kunna ge er informa-
tion, stöd och återkoppling; Där hittar 
in även information som ni kan läsa 
tillsammans om projektet Spring för 
Världens Barn. 

 ○ Berätta att ni under en skoldag kom-
mer att delta i projektet Spring för 
Världens Barn och att alla grupper ska 
skaffa en eller flera egna support-
rar inför en gemensam dag när alla 
springer tillsammans.

 ○ Låt deltagarna i grupper om tre eller 
fyra välja ut några av de olika projekt 
som får stöd och läsa mer om dem. 

 ○ Berätta att de profilprojekt som ligger 
på Världens Barns hemsida är exem-
pel på projekt i olika organisationer, 
och bara några av många projekt som 
får stöd.

 ○ Det förenklar om ni skaffar en digital 
bössa. Då kan supportrarna betala 
både via Swish och kort. Bössan ord-
nar ni här. 

 ○ Ta gärna en kontakt med Världens 
Barns regionsamordnare för ert områ-
de, så kan de hjälpa er med eventuella 
insamlade kontanter. Kontaktupp-
gifter till dessa hittar ni på Världens 
Barns hemsida.

 ○ Dela in alla i grupper om 3–4 delta-
gare i god tid innan Spring-dagen. 
Alla grupper ska nu skaffa minst en 
egen supporter och komma överens 
om vilken maxsumma hen har möj-
lighet att betala. Det kan vara bra att 
fråga släkt, vänner, grannar och lokala 
företag till exempel.

 ○ Dela in alla i grupper om 3–4 deltagare 
i god tid innan Spring-dagen. Alla 
grupper ska nu skaffa minst en egen 
supporter och komma överens om vil-
ken maxsumma hen har möjlighet att 
betala. Det kan vara bra att fråga släkt, 
vänner och grannar, till exempel.

GENOMFÖRANDE  
Låt deltagarna göra en projektplan på 
samma sätt som i övning 4. Prata om hur 
mycket pengar de tror att de kan samla in, 
vad det skulle kunna räcka till och vilken 
skillnad det kommer att kunna göra. 

 ○ Berätta för deltagarna att alla pengar 
som samlas in till Spring för Världens 
Barn går till den pott som Radiohjäl-
pen sedan tar beslut om att fördela 
utifrån de projektansökningar som 
organisationerna lämnar in. Det går 
alltså inte att ”öronmärka” pengar till 
ett visst projekt eller organisation. 
Den här uppgiften handlar alltså mer 
om att spåna ihop om olika möjlighe-
ter på ett mer teoretiskt plan.  

 ○ Gruppen sätter ett mål över hur 
mycket pengar gruppen ska samla 

https://start.varldensbarn.se/spring-varldens-barn/
https://start.varldensbarn.se/spring-varldens-barn/#anmalan
https://start.varldensbarn.se/skola/
https://start.varldensbarn.se/skola/
https://start.varldensbarn.se/egna-insamlingar/
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in och bestämmer också hur mycket 
varje varv ska ge i pengar. 

 ○ Räkna ut hur många varv som be-
hövs för att nå målet. Dela det med 
antal deltagare som ska springa. Hur 
många varv behöver alla göra i ge-
nomsnitt? Här är det viktigt att på-
peka att alla inte behöver springa lika 
många varv. Alla bidrar så gott de kan 
och utifrån egen förmåga. 

Under dagen då ni genomför Spring för 
Världens Barn:

 ○ Låt ansvariga se över säkerheten, så 
att banan är i bra skick och att alla har 
skor som det går att springa i. 

 ○ Sätt fram ett bord vid mållinjen med 
en lista med gruppnamn samt delta-
gande personer. Varje person i respek-
tive grupp kryssar för varje gång den 
sprungit ett varv. 

 ○ Alla springer så många varv de kan 
och orkar. (Hur många som kan 
springa samtidigt beror förstås på 
hur banan ser ut där ni är och på hur 
många ni är totalt.) 

 ○ När tiden är slut och alla är färdiga 
räknar ni ut hur många varv ni i 
gruppen har sprungit och hur mycket 
pengar ni fått ihop. 

 ○ Meddela er supporter vilken summa 
ni sprang ihop och hur denne ska 
betala in den överenskomna summan. 

AVSLUTNING OCH SAMMANFATTNING
 ○ Efter spring-dagen får ni ett diplom 

och en återkoppling som visar vad 
vart pengarna gått och vilken skillnad 
de kommer göra. 

 ○ Låt grupperna utvärdera projektet uti-
från rubrikerna i projektplanen. Gick 
det som de trodde och planerade?

 ○ Gör nu en tipslista tillsammans uti-
från de erfarenheter de olika grup-
perna gjort. Vad kan det vara bra att 
tänka på till nästa gång ni genomför 
något liknande? Skriv listan i punkt-
form och gör en snygg layout. Dela 
gärna tipslistan med andra.

LYCKA TILL!
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beroende på kön, etnicitet och socio-
ekonomisk bakgrund. Sambanden 
mellan socioekonomisk bakgrund, ut-
bildning, boende och välfärd. Begrep-
pen jämlikhet och jämställdhet.

CENTRALT INNEHÅLL, SAMHÄLLSKUNSKAP 1B
 ○ De mänskliga rättigheterna; vilka de 

är, hur de förhåller sig till stat och 
individ och hur man kan utkräva sina 
individuella och kollektiva mänskliga 
rättigheter.

 ○ Folkrätten i väpnade konflikter. Den 
internationella humanitära rätten och 
skyddet för civila i väpnade konflikter.

Geografi
CENTRALT INNEHÅLL ÅK 7–9

 ○ Klimatförändringar, olika förklaring-
ar till dessa och vilka konsekvenser 
förändringarna kan få för människan, 
samhället och miljön i olika delar av 
världen. 

 ○ Förekomst av och orsaker till fattigdom 
och ohälsa i olika delar av världen. 

 ○ Samband mellan fattigdom, ohälsa 
och faktorer som befolkningstäthet, 
klimat och naturresurser.

CENTRALT INNEHÅLL, GEOGRAFI 1B
 ○ Den globala spelplanen och lokal 

utveckling. Samband mellan be-
folkningsutveckling, resurstillgång, 
resursanvändning och intressekon-
flikter. Etiska frågor kopplade till 
konkurrensen om jordens resurser, al-
ternativa och möjliga vägar till social 
rättvisa och hållbar utveckling.

 ○ En klimatförändrad värld. Jordens 
klimat samt klimatets variation och 
föränderlighet över olika tidsperspek-
tiv. Klimatklassificering. Klimatför-
ändringens konsekvenser för natur-
landskapet, samhällsutvecklingen 
och människans livsvillkor, lokalt och 
globalt. Vattenresurser och utveck-
lingsfrågor.

KOPPLINGAR TILL 
LGR11 OCH LGY11
Det finns förstås mycket stöd för att arbeta 
med mänskliga rättigheter i Lgr11 och Lgy11.

I kapitlet om skolans värdegrund står det 
att utbildningen ska förmedla och förankra 
respekt för de mänskliga rättigheterna och 
för grundläggande demokratiska värde-
ringar. 

Skolans mål är att ”varje elev ska kunna 
göra medvetna etiska ställningstaganden grun-
dade på kunskaper om demokrati och mänsk-
liga rättigheter, respekterar andra människors 
egenvärde, tar avstånd från förtryck och krän-
kande behandling och medverkar till att hjälpa 
andra människor. Att eleverna kan leva sig in 
i och förstå andra människors situation och 
utvecklar en vilja att handla också med deras 
bästa inför ögonen.”  (Lgr11 och Lgy11, kap 2, 
Normer och värden.)

All undervisning ska genomsyras av 
fyra perspektiv; ett historiskt, ett etiskt, ett 
internationellt och ett miljöperspektiv. Att 
arbeta med barnfattigdom uppfyller minst 
två av dessa perspektiv; det globala och det 
etiska. Barnfattigdom är ett tema som man 
väl kan arbeta ämnesövergripande med, 
men det ligger kanske allra närmast äm-
nena samhällskunskap och geografi.

Samhällskunskap
CENTRALT INNEHÅLL ÅK 7–9

 ○ Immigration till Sverige förr och nu. 
Integration och segregation i samhället.

 ○ De mänskliga rättigheterna inklusive 
barnets rättigheter i enlighet med 
barnkonventionen. Deras innebörd 
och betydelse samt diskriminerings-
grunderna i svensk lag.

 ○ Olika organisationers arbete för att 
främja mänskliga rättigheter.

 ○ Hur mänskliga rättigheter kränks i 
olika delar av världen.

 ○ Skillnader mellan människors ekono-
miska resurser, makt och inflytande 


