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Världens Barn 
Ett utbildningsmaterial för 

barn mellan 9 och 12 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.

1

3
2

1. Undervisning 2. Spring 3. Återkoppling
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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 barngrup-
per i olika föreningar och organisationer, 
men fungerar förstås lika bra i skolan.

Det finns även ett utbildningsmaterial 
för ungdomar mellan 13 och 17 år. Några 
av de uppgifterna kanske även passar i er 
grupp?

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

VÄRLDENS BARN  
Ett utbildningsmaterial för barn mellan 9 och 12 år

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 som vi tipsar om 
i materialet. Alla program ligger fritt till-
gängligt på UR Skola. 

Bomber, flykt och skolböcker
En radioserie om hur barns skolgång påver-
kas under krig och konflikter. Vi hör barn 
som befinner sig på flykt berätta om hur 
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deras skola blivit bombad, hur det känns att 
förlora månader och ibland år av skolgång. 
Och om längtan efter en riktig lärare som 
stannar kvar och ett klassrum med fung-
erande ventilation. Vi får också veta hur 
hjälporganisationer arbetar för att barn i 
krig ska kunna gå i skolan och vad man kan 
göra för att hjälpa till. 

Det finns 5 program i serien. Program-
men är 10 minuter långa. 

Det finns ett arbetsblad till varje avsnitt 
ifall ni vill arbeta vidare med programmen. 

Barnens flykt
Barn som flytt till Sverige berättar vad de 
varit med om. Berättelserna är tänkta att 
vara till hjälp för att prata om frågor kring 
migration, asylrätt och hur det kan vara att 
nyligen ha kommit till Sverige.

Det finns 9 program i serien. Program-
men är cirka 15 minuter långa. 

Det finns en lärarhandledning till serien 
ifall ni vill arbeta vidare med programmen. 

Min skola mitt i kriget, avsnitt 
Jag flydde med mina böcker
Vi möter systrarna Grace och Anna från 
byn Bor i Sydsudan. De berättar om att de 
tvingades fly när byn attackerades av rebell-
soldater.

Om serien
Hur påverkas barns skolgång under krig 
och konflikter? Vi får möta barn från Af-
ghanistan, Palestina, Syrien och Sudan. Allt 
tal är på svenska.

Det finns 4 avsnitt i serien och de är 
cirka 5 minuter långa. 

Det finns ett arbetsblad till varje avsnitt 
ifall ni vill arbeta vidare med programmen.

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

ÖVNING 1 - ORÄTTVISA
Den här övningen fungerar bra som en 
introduktion inför ett insamlingsarbete ge-
nom att den skapar en bild av hur världen 
ser ut.  

TIDSÅTGÅNG
Ca 30 minuter

PLATS 
Kan göras både ute och inne.

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
 ○ Små plastpåsar, förslagsvis 5-liters.
 ○ Olika torra matvaror, förslagsvis lite 

okokt ris, lite opoppade popcorn, en 
stor chokladkaka, en konservburk 
med någon köttprodukt, ett paket 
russin, kex, knäckebröd, smågodis, 
sockerbitar. Det viktiga är att matva-
rorna har lång hållbarhet och att de 
inte kladdar. (Tänk på att undvika 
livsmedel som kan orsaka allergier!)

 ○ Vattenflaskor, 0.5 liters. Till exempel 
kan du använda gamla läsk- eller mi-
neralvattensflaskor. 

 ○ Vatten

FÖRBEREDELSER
Fyll små plastpåsar med olika ätbara sa-
ker. Det viktiga är att det är olika mycket i 
påsarna. Du kan återanvända påsarna flera 
gånger ifall fler grupper ska arbeta med 
övningen. I vissa påsar lägger du mycket, i 
andra bara litegrann. Försök göra tre ka-
tegorier av påsar; mycket, lite mindre och 
väldigt lite innehåll. Dela gärna även ut vat-
tenflaskor med olika mycket vatten i; från 
helt fulla till bara några droppar. 
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GENOMFÖRANDE
 ○ Dela slumpvis ut en påse/en vatten-

flaska till varje deltagare. 
 ○ Be alla fundera på varför de fått påsar 

med olika mycket i. 
 ○ Låt deltagarna själva dela in sig i 

grupper utifrån mängden i deras på-
sar. Varje grupp får förklara varför de 
tycker att just de hör ihop.

 ○ Nu kan du förklara att det här ska 
symbolisera den ojämna fördelningen 
i världen – ifall inte deltagarna redan 
gissat det! Låt deltagarna komma 
med olika förslag på varför just deras 
grupp har så mycket, mittemellan 
eller lite grann i påsarna. Vilket slags 
land bor de i?  

 ○ Be grupperna fundera kring hur en 
vanlig dag för en person i deras ålder 
skulle kunna se ut för en person som 
bor i det området. Går hen i skolan? 
Hur bor hen? Familj? Hobbies? 

 ○ Prata om tillsammans:
 ○ Vad har ni ätit till lunch idag? Vad åt 

ni igår? 
 ○ Har någon av er varit riktigt hungrig 

någon gång? Hur kändes det? För-
sök få med både olika symptom och 
känslor. 

 ○ Det finns egentligen mat så att det 
räcker till alla på jorden. Men varför 
är mänsklighetens resurser så orätt-
vist fördelade, tror ni?

 ○ Har alla barn samma rättigheter?
 ○ Ingen kan göra allt, men alla kan göra 

något! Fråga om deltagarna har hört 
det uttrycket förut. Vad betyder det? 
Vad tänker de på när de hör det? 

 ○ Känner ni till några någonting som 
görs för att minska den orättvisa för-
delningen i världen? 

 ○ Vad tror ni att ni skulle kunna göra 
själva? Låt deltagarna i sina grupper 
försöka komma på olika förslag på 
vad man som individ kan göra för att 
minska hunger och orättvisor i värl-
den. Ifall grupperna kör fast kan du 

som leder arbetet ge dem till exempel 
följande förslag; gå med i en fören-
ing, skriva på namninsamlingar eller 
samla in pengar. Alla grupper får 
sedan berätta för de andra om sina 
förslag. Det är viktigt att alla grupper 
få komma till tals.  

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 
barn som är utsatta för olika saker 
eller som har traumatiska erfaren-
heter. 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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ÖVNING 2 –  
EXTREM FATTIGDOM
Den här övningen fungerar bra för att få in-
sikt om hur det är att vara extremt fattig och 
hur krig är en av de största orsakerna till att 
ett land blir fattigt.  

TIDSÅTGÅNG
Ca 60 minuter

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

SYFTE
Att få deltagarna att förstå hur det är att 
leva på flykt i avsaknad av resurser eller 
extremt fattigt.  

MATERIAL
 ○ Mobil, läsplatta eller dator med 

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

 ○ En kopia av uppgiften, livsmedelsta-
bellen och kostcirkeln per grupp. 

 ○ Ett A3-papper, lim och en sax per 
grupp. 

FÖRBEREDELSER
 ○ Hitta UR-programmet Min skola mitt 

i kriget – Jag flydde med mina böcker 
på UR Skola. 

 ○ Skriv ut uppgiften, livsmedelstabellen 
och kostcirkeln nedan. 

GENOMFÖRANDE
 ○ Titta tillsammans eller i grupper om 

två-tre personer på programmet Min 
skola mitt i kriget – Jag flydde med 
mina böcker. Programmet är 4 minu-
ter långt. 

Obs! Var uppmärksam på att program-
met kan ha ett innehåll som väcker starka 
känslor. 

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

 - Ta reda på var Sydsudan ligger. Titta 
på en karta, tex i mobilen. 

 - Gå laget runt. Uttryck en känsla som 
de har efter att ha sett programmet. 

 - Varför tog Grace bara med sig sina 
böcker, tror ni?

 - Vad tror ni hände med resten av  
Graces familj? 

 ○ Berätta för deltagarna:   
Gränsen för ”extrem fattigdom” är 
om man måste leva på 1,90 dollar el-
ler mindre om dagen. Människornas 
situation i Sydsudan är mycket svår. 
Det har varit krig i flera år och dess-
utom har det regnat för lite. Många 
människor är på flykt i sitt eget land 
eller i andra länder. De flesta har väl-
digt lite pengar och det finns nästan 
ingen mat att köpa. 

 ○ Dela upp deltagarna i grupper om 3–4 
personer. Dela ut uppgiften, livsmedels-
tabellen och kostcirkeln till varje grupp. 
Låt dem arbeta i cirka 15 minuter. 

 ○ Be alla grupper att berätta vad de kom 
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. 

Tänk på att: I gruppen finns sannolikt 
barn som är utsatta för olika saker 
eller som har traumatiska erfaren-
heter. 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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KOPIERINGSMATERIAL 
TILL ÖVNING 2
UPPGIFT
Försök att överleva på 1.9 dollar om dagen, 
alltså 16 kronor. 

För att må bra måste du äta 2000 ka-
lorier på en dag. Du ska köpa mat för en 
vecka och du har alltså 110 kronor att spen-
dera. Vad väljer du? Du måste få ihop 14 
000 kalorier. Dessutom måste du försöka få 
med alla delar av kostcirkeln. 

 ○ Klipp isär rutorna i livsmedelstabellen.
 ○ Klipp ut kostcirkeln.

 ○ Välj mat så att du klarar dig både vad 
gäller kalorier och att hålla dig under 
1.9 dollar om dagen under en vecka. 

 ○ Klistra upp kostcirkeln mitt på ett 
papper och de kort du valt runt om 
omkring. 

 ○ Skriv en kort text om varför du valt 
just den maten och hur du tycker att 
det gick. Vad måste du låta bli att äta? 
Vad tänker du att du ska laga för mat 
under veckan?

 ○ Fundera kring hur mycket ni tror att 
maten för er själva kostar per dag. 

LIVSMEDELSTABELL

ÄGG
2 kr
80 Kcal

ÄGG
2 kr
80 Kcal

ÄGG 
2 kr
80 Kcal

ÄGG
2 kr
80 Kcal

ÄGG
2 kr
80 Kcal

BÖNOR
4 kr
400 Kcal 

BÖNOR
4 kr
400 Kcal

BÖNOR
4 kr
400 Kcal

BÖNOR
4 kr
400 Kcal

BÖNOR
4 kr
400 Kcal

CHOKLAD
4 kr
270 Kcal

CHOKLAD
4 kr
270 Kcal 

POTATIS
3 kr 
500 Kcal

POTATIS
3 kr 
500 Kcal 

POTATIS
3 kr 
500 Kcal 

BRÖD
2 kr
100 Kcal 

BRÖD
2 kr
100 Kcal 

TOMAT
1 kr
20 Kcal 

TOMAT
1 kr
20 Kcal

TOMAT
1 kr
20 Kcal 

COCA-COLA
4 kr
130 Kcal

COCA-COLA
4 kr
130 Kcal

MJÖLK
6 kr
900 Kcal

MJÖLK
6 kr
900 Kcal

MJÖLK
6 kr
900 Kcal

KÖTT 
5 kr
100 Kcal

KÖTT 
5 kr
100 Kcal

MJÖLK
3 kr
450 Kcal

MJÖLK
3 kr
450 Kcal

MJÖLK
3 kr
450 Kcal

FISK
5 kr
220 Kcal 

FISK
5 kr
220 Kcal 

RIS
5 kr
630 Kcal 

RIS
5 kr
630 Kcal 

RIS
5 kr
630 Kcal 

PASTA
4 kr
230 Kcal 

ÄPPLE
2 kr
60 Kcal

PASTA
4 kr
230 Kcal 

MORÖTTER
4 kr
450 Kcal

PASTA
4 kr
230 Kcal

MORÖTTER
4 kr
450 Kcal

ÄPPLE
2 kr
60 Kcal

MORÖTTER
4 kr
450 Kcal

ÄPPLE
2 kr
60 Kcal

SMÖR
6 kr
640 Kcal
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Kostcirkeln
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ÖVNING 3 – PÅ FLYKT
Den här övningen handlar om hur det är 
att vara på flykt från sitt land och olika orsa-
ker till att någon måste fly.   

TIDSÅTGÅNG
Ca 60 minuter

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

SYFTE
Att få deltagarna att förstå hur det är att 
vara på flykt genom att höra barns historier 
om sin flykt.  

MATERIAL
 ○ Mobil, läsplatta eller dator med 

uppkoppling. En enhet per grupp bör 
räcka. 

 ○ Utskrifter av statistiken från Migra-
tionsverket, se nedan. 

FÖRBEREDELSER
 ○ Hitta UR-programmen i serien  

Barnens flykt på UR Skola. 
 ○ Skriv ut statistiken från Migrations-

verket, se nedan.

GENOMFÖRANDE
 ○ Berätta för deltagarna att

 - ungefär 65 miljoner människor just 
nu är på flykt i världen. De flyr från 
krig, fattigdom och förföljelse.

 - radioserien Barnens flykt handlar om 
barn som flytt till Sverige och som 
berättar vad de varit med om. Berät-
telserna handlar om flykt, att få asyl 
och hur det kan vara att nyligen ha 
kommit till Sverige.

 ○ Låt deltagarna lyssna på olika pro-
gram i serien Barnens flykt. Det finns 
9 program i serien, försök se till att de 
lyssnar på så många olika som möjligt 
i gruppen. Låt deltagarna sitta tätt 

ihop i grupperna, och grupperna i sin 
tur så långt ifrån varandra som möj-
ligt så att de inte stör varandra. Pro-
grammen är cirka 15 minuter långa. 

 ○ Prata om programmet. Ställ följande 
frågor. Ge deltagarna gott om tid att 
svara. Låt dem prata i mindre grupper 
först. 

 - Berätta för varandra om det program 
ni lyssnat på. Vem handlar program-
met om? Var kommer hen ifrån? Hur 
kom hen till Sverige? Vilka färdsätt 
använde hen? Hur stora risker vad 
det? Hur lever hen idag? 

 - Skriv ett brev till något av barnen i 
programmen. 

 - Innan barnen i radioserien kom till 
Sverige bodde några av dem i flyk-
tingläger. Ofta bor man då i tält. 
Fundera över hur det kan vara att bo 
många i ett tält under lång tid. Vad 
är jobbigast? Vad skulle man sakna 
mest? Vad måste man ordna för att 
det ska fungera? 

 - Vad skulle ni ta med er om ni måste 
fly och bara fick ta med er en väska 
med tio saker i? Skriv ner dessa tio 
saker. Stryk sedan fem av dem som du 
inte längre orkar bära. Vilka saker har 
du kvar? Varför just dem?

 - Vad skulle ni sakna mest hemifrån?
 ○ Dela ut de utskrivna bilderna med sta-

tistik från Migrationsverket. Ett papper 
per grupp om 3–4 personer. Be delta-
garna tolka statistiken genom att:  

 - berätta för varandra om hur många 
som sökte asyl 2014–2018. När var det 
flest som sökte asyl? När var det inte 
lika många? Fundera på vad det  
kan bero på.

 - Vilka länder kom de asylsökande ifrån? 
 - En stapel heter ”Statslös”. Vad bety-

der det? 
 - Fundera tillsammans! 
 - Titta på en karta för att hitta dessa 

länder. 
 - Statslös. 
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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 
barn som är utsatta för olika saker 
eller som har traumatiska erfaren-
heter. 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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Kopieringsmaterial till övning 3

De här diagrammen är från Migrations-
verket. Läs gärna mer på deras hemsida. 
Det finns också bra material som heter 
Sverige i siffror. Det finns på SCB:s hemsida. 

År 2018, vecka 6

Asylsökande – de fem största grupperna
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ÖVNING 4 – 
ATT FÅ GÅ I SKOLAN
Den här övningen handlar om en av artik-
larna i Barnkonventionen – om rätten att få 
gå i skolan. 

TIDSÅTGÅNG
Ca 30 minuter

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

SYFTE
Att få deltagarna att fundera på varför det 
är viktigt att få gå i skolan och varför det 
ändå finns barn som inte går i skolan.

MATERIAL
 ○ Mobil, läsplatta eller dator med 

uppkoppling. En enhet per grupp bör 
räcka. 

FÖRBEREDELSER
 ○ Hitta UR-programmet Militären tog 

över skolan i serien Bomber, flykt och 
skolböcker på UR Skola. 

GENOMFÖRANDE
 ○ Berätta för deltagarna att

 - det är ungefär 57 miljoner barn runt 
om i världen som inte går i skolan.

 - fler barn börjar i skolan idag, men det 
är många som måste sluta innan de 
gått ut grundskolan på grund av krig, 
fattigdom eller att flickor gifts bort. 

 - FN:s konvention om barns rättigheter 
heter Barnkonventionen. Där står 
det att alla barn har rätt till att få gå i 
skolan. Skolan ska vara gratis. I skolan 
ska alla få kunskaper men också lära 
sig att respektera de mänskliga rättig-
heterna. 

 ○  Låt deltagarna lyssna på program-
met Militären tog över skolan i serien 
Bomber, flykt och skolböcker, anting-
en en och en eller i mindre grupper – 
eller alla tillsammans. Det spelar inte 
så stor roll. Programmet är cirka 10 
minuter långt. 

 ○  Prata om programmet utifrån föl-
jande punkter. Ge deltagarna gott om 
tid att svara. Låt dem prata i mindre 
grupper först. 

 - Flickan i programmet kommer från 
Afghanistan. Berätta mer om henne. 
Vad tyckte hon om att gå i skolan? 
Hur var undervisningen i hennes 
skola? 

 - I början av programmet beskrivs ett 
klassrum i krigszonen Syrien. Vad 
är det som har hänt i klassrummet? 
Vad tror ni hände med eleverna där 
sedan? 

 - Programmet handlar om Afghanistan 
och Syrien. Ta reda på var de länder-
na ligger.

 - Ta reda på mer om Afghanistan och 
Syrien. Vilka är talibanerna? Varför är 
det krig i Syrien? Läs på internet. 

Tänk på att använda trovärdiga källor. 
Berätta vad ni lärt er för varandra. 

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. 
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ÖVNING 5 – VAD KAN 
DU GÖRA? 
JO, SPRINGA! 
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
 ○ 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.

GENOMFÖRANDE 
Låt deltagarna, i samma grupper som ovan, 
prata om hur mycket pengar de tror att de 
kan samla in, vad det kommer räcka till och 
vilken skillnad det kommer att kunna göra. 
Berätta för deltagarna att alla pengar so 
samlas in till Spring för Världens Barn går 
till den pott som Radiohjälpen sedan tar 
beslut om att fördela utifrån de projektan-
sökningar 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 möjligheter på ett mer 
teoretiskt plan.  

 ○ Gruppen sätter ett mål över hur 
mycket pengar gruppen ska samla 
in och bestämmer också hur mycket 
varje varv ska ge i pengar. 

 ○ Gruppen räknar ut hur många varv 
som behövs för att nå målet och delar 
det med antal deltagare som ska 
springa. Hur många varv behöver alla 
göra i genomsnitt?

 ○ Be gruppen räkna ut hur många varv 
som behövs för att nå målet. Dela det 
med antal deltagare som ska springa. 
Hur många varv behöver alla göra i 
genomsnitt? 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. 

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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Under dagen då ni genomför Spring för 
Världens Barn:

 ○ Låt vuxna 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 skolan diplom 

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

 ○ Låt grupperna fundera tillsammans 
på om det gick som de trott. Räckte 
pengarna till det de hoppats på?

 ○ Det här är ju Världens Barns eget 
insamlingsprojekt. Låt nu deltagarna 
försöka komma på fler egna projekt 
för att samla in pengar. 

 ○ Låt grupperna skriva en projektplan:  
 - Vart ska pengarna gå och varför? Utgå 

från de projekt som finns på Världens 
Barns hemsida. 

 - Hur mycket ska ni ha som mål att 
samla in?

 - Vad ska ni göra för att samla in pengar? 
 - Finns det något som skulle kunna gå 

fel? Hur ska ni göra för att undvika det? 
 - När ska projektet göras? 
 - Berätta för varandra om era projekt. Be 

åhörarna om feedback. Är det något 
ni inte har tänkt på som vore bra att få 
med? Kan det bli ännu bättre? Hur?

 ○ Låt eleverna genomföra projektet på 
fritiden, förslagsvis som hemuppgift 
där de har cirka två veckor på sig. 

 ○ När projekten är genomförda så kan 
grupperna utvärdera sina projekt 
utifrån rubrikerna i projektplanen 
ovan. 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.



16

KOPPLINGAR TILL 
LGR11
Kursplaner, åk 4-6

GEOGRAFI:
Genom undervisningen i ämnet geografi 
ska eleverna sammanfattningsvis ges förut-
sättningar att utveckla sin förmåga att:

 ○ analysera hur naturens egna proces-
ser och människors verksamheter 
formar och förändrar livsmiljöer i 
olika delar av världen,

 ○ utforska och analysera samspel mel-
lan människa, samhälle och natur i 
olika delar av världen,

 ○ värdera lösningar på olika miljö- och 
utvecklingsfrågor utifrån övervägan-
den kring etik och hållbar utveckling.

 ○ ojämlika levnadsvillkor i världen, till 
exempel olika tillgång till utbildning, 
hälsovård och naturresurser samt 
några bakomliggande orsaker till 
detta. Enskilda människors och or-
ganisationers arbete för att förbättra 
människors levnadsvillkor.

SAMHÄLLSKUNSKAP:

SYFTE
Genom undervisningen i ämnet samhälls-
kunskap ska eleverna sammanfattningsvis 
ges förutsättningar att utveckla sin för-
måga att:

 ○ analysera och kritiskt granska lokala, 
nationella och globala samhällsfrågor 
ur olika perspektiv,

 ○ uttrycka och värdera olika ståndpunk-
ter i till exempel aktuella samhälls-
frågor och argumentera utifrån fakta, 
värderingar och olika perspektiv,

 ○ reflektera över mänskliga rättigheter 
samt demokratiska värden, principer, 
arbetssätt och beslutsprocesser.

CENTRALT INNEHÅLL
 ○ Sociala skyddsnät för barn i olika livs-

situationer, i skolan och i samhället.
 ○ De mänskliga rättigheterna, deras 

innebörd och betydelse, inklusive 
barnets rättigheter i enlighet med 
barnkonventionen.

 ○ Ekonomiska villkor för barn i Sverige 
och i olika delar av världen. Några 
orsaker till, och konsekvenser av, väl-
stånd och fattigdom.
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