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Världens Barn
Lärarhandledning, grundsärskolan åk 4–9

och gymnasiesärskolan



NÄR: Under Världens Barns kampanjkulmen vecka 
39-40 samlar vi distanser för att tillsammans ta oss 
jorden runt.

Anmäl er på varldensbarn.se/skola så får ni en egen 
Swish QR-kod för er insamling, kampanjmaterial och 
bra tips för genomförandet!
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Använd UR:s lärarhandledningar för att arbeta 
kring barns rättigheter, de globala målen och 
barns situation i världen.

Var med och samla distanser som tillsammans 
tar oss jorden runt! Spring, cykla, simma eller 
gå tipspromenad. Skaffa supportrar som bidrar 
med en slant och rapportera in er distans på 
varldensbarn.se/skola. 

Återkoppla till eleverna vad era insatser 
bidragit till och känn er stolta över er insats!

I höst står Sveriges skolor tillsammans upp för 
barns rättigheter och tar sig Jorden Runt för 
Världens Barn, i kunskap och meter.

Just nu är det många barn i världen som befinner sig på 
flykt från sina hem eller i andra utsatta situationer. Men 
det går att göra skillnad: Vecka 39-40 tar sig Sveriges 
skolor jorden runt – i kunskap och distans – för att 
visa att barns rätt till hälsa, skola och trygghet är det 
viktigaste uppdrag världen har.

Den lärarhandledning du nu har framför dig ger 
ett bra stöd att arbeta med viktiga och aktuella 
omvärldsfrågor – men även för att skapa förståelse och 
motivation att genomföra en insamling och bidra till 
förändring. 

Världens Barn är Radiohjälpens insamling och sker i 
samarbete med Sveriges Television, Sveriges Radio P4, 
UR, 14 organisationer och många skolor och frivilliga.

FÅNGA STAFETTPINNEN! SÅ HÄR GÅR DET TILL:



3

Världens Barn 2022 
för barns rätt till hälsa, skola och trygghet

Innehållsförteckning
Ett utbildningsmaterial för barn och unga i grundsärskolan  
och gymnasiesärskolan .................................................................................4

Om utbildningsmaterialet ..............................................................................4

Allmänna tips till dig som leder arbetet ..........................................................5

Om UR och programmen i det här materialet ..................................................6
Globala mål i sikte .............................................................................................................................. 6
Med all rätt .......................................................................................................................................... 6
Barnens rätt ......................................................................................................................................... 6
Unga Jordlingar – lättversion ............................................................................................................ 6

De globala målen Agenda 2030 ......................................................................7
Uppgift 1. Globala mål i sikte ............................................................................................................. 7

Barnkonventionen ........................................................................................10
Uppgift 1. Viggo ................................................................................................................................10
Uppgift 2. När Henkes kompis försvann .........................................................................................11
Uppgift 3. Ett hem .............................................................................................................................11
Uppgift 4. Kärlek ...............................................................................................................................12
Uppgift 5. Drömmar ..........................................................................................................................12
Uppgift 6. Vänskap ...........................................................................................................................13
Uppgift 7. Tankar om livet ................................................................................................................13

Möte med unga i världen ..............................................................................14
Uppgift 1. Min röst – min framtid ....................................................................................................14
Uppgift 2. Sarra i Afghanistan ..........................................................................................................15
Uppgift 3. Edina i Serbien .................................................................................................................16

Vad kan du göra? .........................................................................................17
Kopplingar till ämnes- och kursplaner .............................................................................................18



4

Syftet med det här materialet är att få barn och ungdomar att lära sig mer om mänskliga  
rättigheter och om barns och ungas olika levnadsvillkor. Målet är att väcka en önskan om  
att göra skillnad, förslagsvis genom att samla in pengar till Världens Barn. 

I januari 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige och om åtta år ska målen i Agenda 2030 vara upp-
fyllda – ett arbete som dessvärre går bakåt snarare än framåt bland annat på grund av pandemi, krig 
och mängder av människor på flykt. Kriser som drabbar oss alla i världen på olika sätt, inte minst barn 
och deras rättigheter till hälsa, skola och trygghet. Det är värt att uppmärksamma!

Materialet fungerar utmärkt att använda både i skolan och i olika barn- och ungdomsgrupper i  
föreningar och organisationer. Om du använder övningarna inför en insamlingsaktivitet kan du  
läsa mer på Världens Barn om olika tips på hur man kan samla in pengar och vart pengarna går. Det 
finns även ett utbildningsmaterial för barn mellan 9 och 12 år och ett för barn mellan 6 och 9 år. 
Några av de uppgifterna kanske även passar er?

Om utbildningsmaterialet
Temana och uppgifterna i utbildningsmaterialet har inte en speciell turordning eller progression. Det 
går alltså utmärkt att arbeta med ett, några eller alla teman och uppgifter och i den turordning som 
passar bäst. Det finns lättare uppgifter för de yngre och lite mer avancerade för de äldre. Se alltså det 
här häftet som ett smörgåsbord där ni plockar det som passar just er – i mån av tid, nivå och intresse.

Det finns fyra teman i det här materialet. Temana är alltså fristående och tar olika lång tid att ge-
nomföra. Varje tema innehåller olika uppgifter. 

Materialet passar utmärkt när ni arbetar med Agenda 2030, mänskliga rättigheter och FN:s barn-
konvention.

Kopplingar till läroplanen finns på sista sidan i materialet.

Ett utbildningsmaterial för barn och unga 
i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

 Teman i häftet:
 ○ De globala målen Agenda 2030
 ○ Barnkonventionen
 ○ Möte med unga i världen
 ○ Vad kan du göra?

https://start.varldensbarn.se/hem/
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Allmänna tips till dig som leder arbetet
I denna handledning finns diskussionsuppgifter och uppgifter att undersöka och ta reda 
på mer. Arbetssätt och redovisningsformer kan varieras på många olika sätt, muntliga och 
skriftliga, diskussioner, ppt-presentationer, planscher, forumteater, 4-hörnsövningar, etc. 

I värderingsövningar tränas eleverna i att formulera sina åsikter, att våga stå för de åsikter man har och 
att lyssna på andra. Se till att avsätta mycket tid vid både diskussions- och värderingsövningar, så att ni 
inte behöver bryta en diskussion mitt i. När eleverna diskuterar med varandra kan det vara bra att till 
exempel dela ut roller och åsikter, så att de inte behöver avslöja vad de själva tycker eller behöva skaffa 
sig en åsikt om de inte har någon. Målet är förstås att få alla att vara aktiva. Det kan vara bra att du som 
leder arbetet går runt och lyssnar på eleverna under tiden – ofta kan de komma in på stora frågor som 
de kan behöva hjälp med.

Några olika sätt att diskutera tillsammans kan vara:
 ○ EPA-modellen, det vill säga först tänka Enskilt, sedan prata ihop sig i Par och till sist prata Alla i 

gruppen.
 ○ Fyra Hörn där olika hörn i rummet motsvarar olika åsikter där eleverna kan ställa sig. Ett alternativ 

till den är att eleverna ställer sig längs en tänkt linje som kan gå från till exempel ”helt emot” till 
”absolut för” ett visst påstående.

 ○ Exit tickets är ett sätt att avsluta lektionen eller momentet där eleverna enskilt skriver ner några tan-
kar om vad de lärt sig, kommit att tänka på eller känt under lektionen. Vad var bra? Var det något 
som inte var bra och som eleven inte förstod? Vad tror eller vill eleven att ni arbetar med under 
nästa lektion om det här temat? 

Detta kan göras anonymt och du som lärare kan knyta an till dessa exit tickets vid nästa lektionstillfälle 
för att vidareutveckla och fördjupa temat utifrån elevernas tankar. Detta går även att göra muntligt i 
helgrupp förstås.

TÄNK PÅ:
I gruppen finns sannolikt barn eller ungdomar som är utsatta på olika sätt eller som har 
traumatiska erfarenheter. 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 deltagarna samtalar i grupperna. Försök se till 
så att alla som vill får komma till tals – och poängtera gärna hur viktigt det är att lyssna på 
varandra.

Titta gärna på programmen innan eleverna tar del av dem; en del av dem innehåller 
starka berättelser. Du känner din grupp bäst och vet hur du ska gå till väga och hur du ska 
använda materialet på bästa sätt.
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Om UR och programmen i 
det här materialet
Det är UR som har gjort det här materialet. UR är en del av public service och har som 
uppdrag att göra utbildningsprogram från förskola till högskola. UR har också gjort 
tv- och radioprogrammen som flera av övningarna utgår ifrån. Många av programmen 
finns versionerade på olika språk eller lätt svenska. Man kan också välja textning, 
syntolkning, teckentolkning etc. Programmen kan du se helt gratis på urplay.se. 

Globala mål i sikte
År 2015 antog FN:s medlemsländer ”Agenda 2030”, en 
ambitiös plan som fokuserar på att uppnå fyra saker: Att 
avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter, att 
främja fred och att lösa klimatkrisen. För att nå dit framtogs 
17 mål, de ”Globala målen för hållbar utveckling”. Serien 
fokuserar på dessa mål, vad de betyder och vilka insatser som 
görs för att nå dem. Länk. 
Längd 18 x 3 min.

Med all rätt
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller 
bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. De vuxna ska se till att barnkonventionen följs, men 
många barn har det svårt ändå. I tio korta dramatiserade berättelser sätts olika artiklar från barnkon-
ventionen in i sammanhang där barn som bor i Sverige kan känna igen sig själva eller sina klasskamra-
ter. Berättelserna belyser barns rättigheter med syftet att ge en ökad förståelse för när dessa rättigheter 
kränks. Länk. 
Längd 10 x 9 min.

Barnens rätt
Enligt barnkonventionen, som blev lag 2020, har varje barn 
rätt att känna till och förstå vilka rättigheter de har. Som till 
exempel rätten att kunna få sjukvård, till sitt språk och att få 
delta i samhället. I fem dokumentärer berättar barn om sina 
erfarenheter. Genom att höra hur andra barn reflekterar och 
tänker kan lyssnaren börja fundera över sin egen vardag och 
samtalen kan börja. Varje avsnitt är fristående och knyts till 
artiklar i barnkonventionen. Länk. 
Längd 5 x 11 min.

Unga Jordlingar – lättversion
Vi möter barn från Moldavien, Nepal, Rwanda, Syrien, Sydafrika och Sverige. De berättar om kärlek, 
vänskap, drömmar och om sina tankar om livet. Här finns både likheter och skillnader. Varje program 
avslutas med en artikel ur FN:s barnkonvention. Länk. 
Längd 4 x 5 min.

https://urplay.se/
https://urplay.se/serie/216079-globala-mal-i-sikte
https://urplay.se/serie/190393-med-all-ratt
https://urplay.se/serie/211914-barnens-ratt
https://urplay.se/serie/222063-unga-jordlingar-latt-version
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De globala målen Agenda 2030
De globala målen är en överenskommelse som världens länder antagit för hållbar 
utveckling i världen och som ska uppnås till år 2030. Agenda 2030 innehåller 17 olika 
mål för att uppnå social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Det här temat handlar om 
världens länders ambition att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och 
orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen.

Uppgift 1. Globala mål i sikte
Den här uppgiften utgår från fyra program ur serien Globala mål i sikte. Länk.

 ○ Ingen fattigdom
 ○ God hälsa och välbefinnande
 ○ God utbildning för alla
 ○ Rent vatten och sanitet för alla

Serien innehåller fler program som förklarar de globala målen. Programmen är i första hand tänkta 
att användas för elever i gymnasiesärskolan, men kan även användas i årskurs 7-9 i grundsärskolan. 

Fler förslag på uppgifter kring de globala målen finns i lärarhandledningarna för årskurs F-3  
samt 4-6 i grundskolan.

https://urplay.se/serie/216079-globala-mal-i-sikte
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Förslag på frågor och uppgifter som eleverna kan arbeta med efter att de har sett programmen:

Ingen fattigdom
1. Vad betyder målet Ingen fattigdom? Vilka exempel tar program-

met upp? Vilka egna exempel på fattigdom i världen och Sverige 
har eleverna?

2. Vad kan var och en göra för att bidra till målet? Vilka exempel tar 
programmet upp? Vad har eleverna för egna förslag?

3. Besök några olika välgörenhetsorganisationers webbplatser. Låt 
eleverna ta reda på om det går att skänka pengar till organisatio-
nen som present till någon som fyller år.

4. Vilka secondhandbutiker känner eleverna till? Vilka finns i närhe-
ten? Vad kan man lämna in där? Vad kan man köpa där?

5. Låt eleverna i par eller grupper med egna ord och bilder presentera och beskriva målet. De kan till 
exempel göra en affisch eller en digital presentation.

God hälsa och välbefinnande
1. Vad betyder målet God hälsa och välbefinnande? Vilka exempel 

tar programmet upp?  
Vilka egna exempel i världen och Sverige har eleverna?

2. Vad kan var och en göra för att bidra till målet? Vilka exempel tar 
programmet upp?  
Vad har eleverna för egna förslag?

3. Låt eleverna föra en hälsodagbok under en period, digitalt eller på 
papper. De kan till exempel skriva ner hur mycket de rör sig, vad 
de äter eller hur mycket de sover. Efter perioden kan du  
samtala med eleverna om det var något som de blev förvånade över, något de vill ändra på osv.

4. Låt eleverna i par eller grupper med egna ord och bilder presentera och beskriva målet. De kan  
till exempel göra en affisch eller en digital presentation.

freepik.com
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God utbildning för alla
1. Vad betyder målet God utbildning för alla? Vilka exempel tar 

programmet upp? Vilka egna exempel i världen och Sverige har 
eleverna?

2. Vad kan var och en göra för att bidra till målet? Vilka exempel tar 
programmet upp? Vad har eleverna för egna förslag?

3. Samtala med eleverna om skola och utbildning. Varför är det bra 
med utbildning?  
Vad är bra med skola och utbildning i Sverige? Vad kan bli bättre?

4. Be eleverna berätta för varandra hur de lär sig bäst? Genom att 
lyssna? Skriva? Med bilder? När de berättar för någon annan?

5. Låt eleverna i par eller grupper med egna ord och bilder presentera och beskriva målet.  
De kan till exempel göra en affisch eller en digital presentation.

Rent vatten och sanitet för alla
1. Vad betyder målet Rent vatten och sanitet för alla? Vilka exempel 

tar programmet upp? Vilka egna exempel i världen och Sverige har 
eleverna?

2. Vad kan var och en göra för att bidra till målet? Vilka exempel tar 
programmet upp? Vad har eleverna för egna förslag?

3. Undersök tillsammans med eleverna var skolans vatten eller vatt-
net från elevernas hem tar vägen när det rinner ut i avloppet. Hur 
renas det? Var släpps det ut när det är rent?

4. Låt eleverna föra en vattendagbok under en eller flera dagar. I dag-
boken skriver eleverna ner varje gång de använder vatten och vad de använder det till. Diskutera 
efteråt med eleverna om det är något de kan göra för att spara vatten utifrån sin användning.

5. Låt eleverna i par eller grupper med egna ord och bilder presentera och beskriva målet. De kan till 
exempel göra en affisch eller en digital presentation.
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Barnkonventionen
2019 fyllde FN:s barnkonvention 30 år. Men ännu är det många barn i världen vars 
rättigheter kränks – på grund av krig och fattigdom, men också för att lagar inte 
efterlevs. 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Det här temat handlar om barns 
och ungas generella rättigheter och arbetet för att förstärka dessa.

Uppgift 1. Viggo
Titta tillsammans på Viggo ett avsnitt i serien Med all rätt. Berätta att även i Sverige så händer det 
att man bryter mot barnkonventionen på olika sätt. Länk.  

Prata om följande frågor:
1. Vem är Costel? Varför får han inte gå i skolan?
2. Hur går det sedan för Costel tror du? Varför blev det så?
3. Vilka delar av Barnkonventionen kränks för Costel?
4. Costel är från Rumänien och hans familj är i Sverige för att be om pengar och mat. 

Har du stött på människor som ber om hjälp, kanske utanför affären eller tågstationen?
5. Hur känns det att möta dem? Varför tror du att de är här?

https://urplay.se/program/190414-med-all-ratt-viggo
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Uppgift 2. När Henkes kompis försvann
Titta tillsammans på Henke ett avsnitt i serien Med all rätt. Länk. 

Programmet handlar om alla barns rätt till trygghet och utgår, förutom artikel 26, också från artik-
larna 3 ”Barnets bästa ska alltid komma i första rummet” och 22 ”Flyktingbarn har rätt till skydd och 
hjälp”, i barnkonventionen.

Diskutera tillsammans
1. Varför försvinner Josef?
2. Hur får Henke reda på var Josef är?
3. Var det rätt av Henke att berätta för sin pappa?  

Varför?
4. Vad är ett utvisningsbeslut?
5. Vad innebär asylrätt?
6. Vad är Migrationsverket?
7. Henke och hans klass startar en namninsamling  

för att Josef och hans familj ska få stanna. Hur går 
det?

Arbeta vidare till exempel i mindre grupper
1. Ta reda på mer om vilka rättigheter barn till utvisningshotade har i Sverige. Får de gå i skolan? Har 

de rätt till sjuk- och tandvård?
2. Från vilka länder och områden flyr människor till Europa och Sverige just nu? Vilka är orsakerna 

till att människor flyr just från dessa länder?
3. Att starta en namninsamling är ett sätt att visa vad man tycker och påverka de som bestämmer. Ge 

förslag på andra sätt och annat man kan göra för att påverka.

____________________________________________________________________________

Uppgift 3. Ett hem
Lyssna tillsammans på Ett hem ett avsnitt i serien Barnens rätt. Länk. Programmet handlar om Miral. 
Hon flydde hit från Syrien för att få skydd.

Diskutera tillsammans
1. Hur ser det ut där Miral bor och vilka saker har hon?
2. Hur såg det ut där Miral bodde i Damaskus?
3. Hur ser Mirals drömhus ut?
4. Vad är ett hem? Hur vet man att det är ett hem? 
5. Vad är hemma och vad är borta? Hur kan det vara att längta hem? 
6. Hur reste Miral och hennes familj till Sverige?
7. Vilken är din favoritsak? Om du var tvungen att göra dig av med alla saker utom en, vad skulle du 

då ha kvar? Varför just den saken?

Avsluta arbetet med att låta alla rita egna bilder utifrån temat “Mitt drömhus” och berätta om dem 
för varandra.

https://urplay.se/program/190415-med-all-ratt-henke
https://urplay.se/program/211913-barnens-ratt-ett-hem


12

Uppgift 4. Kärlek
Titta tillsammans på programmet Kärlek ur serien Unga Jordlingar – lättversion. Länk. 

Programmet utgår från artikel 13 i barnkonventionen ” Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att 
tänka, tycka och uttrycka sina känslor”.

Sitt i grupper om tre. Diskutera tillsammans:
1. Vad är kärlek? 
2. Vilka exempel ger de olika personerna? 
3. Vad är kärlek för dig? 
4. Har du varit kär någon gång? 
5. Vad är bra/dåligt/svårt/lätt med kärlek?

Avsluta arbetet med att låta eleverna rita varsin teckning av kärlek.

____________________________________________________________________________

Uppgift 5. Drömmar
Titta tillsammans på programmet Drömmar ur serien Unga Jordlingar – lättversion. Länk.

Programmet utgår från artikel 6 i barnkonventionen ”Varje barn har rätt till liv, överlevnad och 
utveckling”

Sitt i grupper om tre. Diskutera tillsammans:
1. Vad drömmer de olika personerna i filmen om? 
2. Vad drömmer du om?

Avsluta arbetet med att låta eleverna skriva en kort berättelse om vad de drömmer om.

https://urplay.se/program/222062-unga-jordlingar-latt-version-karlek
https://urplay.se/program/222065-unga-jordlingar-latt-version-drommar
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Uppgift 6. Vänskap
Titta tillsammans på programmet Vänskap ur serien Unga Jordlingar – lättversion. Länk. 
Programmet utgår från artikel 31 i barnkonventionen ”Varje barn har rätt till lek, vila och fritid”.

Sitt i grupper om tre. Diskutera tillsammans:
1. Vad är viktigt med vänskap för personerna i filmen? 
2. Vad är viktigt med vänskap för dig? 
3. Hur ska en bra vän vara tycker du?

Avsluta arbetet med att låta eleverna skriva en lista över vad som är viktigt med hur en bra vän ska vara.

____________________________________________________________________________

Uppgift 7. Tankar om livet
Titta tillsammans på programmet Tankar om livet ur serien Unga Jordlingar – lättversion. Länk.
Programmet utgår från artikel 12 i barnkonventionen ”Varje barn har rätt att säga sin mening och  
få den respekterad”

Sitt i grupper om tre. Diskutera tillsammans:
1. Vilka tankar om livet och vad som är viktigt kommer fram från personerna i filmen? 
2. Hur skiljer de sig åt? Vad kan det bero på tror du? 
3. Vad har du för tankar om livet? 
4. Vad vill du säga din mening om?

Avsluta arbetet med att låta eleverna skriva ett inlägg till en tidning om något som de vill säga  
sin mening om.

https://urplay.se/program/222066-unga-jordlingar-latt-version-vanskap
https://urplay.se/program/222064-unga-jordlingar-latt-version-tankar-om-livet
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Möte med unga i världen
Här får ni möta unga personer från olika ställen i världen. Berättelserna går att koppla 
till de globala målen och barnkonventionen.

Uppgift 1. Min röst – min framtid
Oftast är det vuxna som hörs mest när det ska tas beslut om viktiga frågor i ett samhälle eller i ett land, 
trots att de kan spela stor roll för barn och ungas framtid. Men i FN:s barnkonvention står det att alla 
barn och ungdomar har rätt att uttrycka sin åsikt och därför har vi frågat barn och ungdomar i olika 
delar av världen vilka som är deras viktigaste framtidsfrågor:

Simon, 8 år i Kenya
Jag vill att mitt samhälle ska få vatten, nya vägar och 
att barn med funktionsnedsättningar inte ska behöva 
betala för att få gå i skolan.

Farita, 13 år i Kambodja
Vi behöver träna barn i vad de ska göra om det blir en naturkatastrof. 
Barn är de som står på tur att bli vuxna och kan visa vägen hur 
världen kan stoppa klimatförändringarna.

Dinesh, 11 år i Indien
Barn ska ha rätt att leka och få gå i skolan, men ibland 
tvingas barn att arbeta i stället eller giftas bort. Jag vill att 
min by ska förändras, så att den blir fri från barnarbete 
och barnäktenskap.

Anisha 15 år, Nepal
I framtiden skulle jag vilja att det fanns vatten i varje hushåll. Om 
det fanns vatten i varje hus skulle våra liv bli så mycket enklare och 
jag skulle kunna gå i skolan och på min dansträning i stället för att 
hämta vatten.
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Samtala om:
1. Vilka viktiga framtidsfrågor tar barnen upp? Skriv upp dem på tavlan i en kolumn.
2. Vilka är era viktigaste framtidsfrågor? Skriv upp dem på tavlan i en kolumn bredvid.
3. Jämför de framtidsfrågor ni tycker är viktigast med de framtidsfrågor barnen tar upp som 

viktigast. Vilka likheter och skillnader kan ni se? Titta på tavlans kolumner och jämför.
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Arbeta vidare:
Låt eleverna rita eller skriva om sin viktigaste framtidsfråga/frågor. Om eleverna skulle demonstrera 
för något, vad skulle de vilja stod på plakaten? Låt eleverna göra plakat enskilt eller i grupp och sedan 
presentera dem för varandra.

____________________________________________________________________________

Uppgift 2. Sarra i Afghanistan
Här får ni träffa Sarra i Afghanistan. Nedan finns en text om henne som ni kan läsa högt med samtals-
frågor till att prata om. Vill ni arbeta vidare så finns det fler uppgifter under rubriken Ta reda på. 
På Världens Barn länk finns det möjlighet att ladda ner ett bildspel med bilder som kopplar till de tre 
artiklar nedan som handlar om barn i världen och i Sverige.

Sarra är 13 år gammal och bor i staden Kunduz i Afghanistan. Det är ett 
land där det har varit krig väldigt länge och där många människor är fat-
tiga. Sarra har en hörselnedsättning och hon går sista året i en skola för barn 
som har olika funktionsnedsättningar. I Afghanistan är det inte så vanligt 
att barn som har en funktionsnedsättning får gå i skolan, men Sarra har 
haft tur. På skolan har både hon och hennes familj fått lära sig teckenspråk, 
så att de kan förstå och prata med varandra. Sarras pappa Mohammed 
berättar att Sarra älskar att läsa och skriva och att hon är mycket bättre än 
honom på att använda mobiltelefoner!

Det bästa Sarra vet är att vara i skolan. Både för att hon lär sig att läsa 
och skriva, men också för att hennes bästa vänner finns där. Men Sarra drömmer också om vad hon vill 
göra i framtiden, när hon har slutat i den skola hon går i nu:

– Jag drömmer om att få studera på universitetet, säger hon. Sedan vill jag helst ha ett jobb där jag 
kan få hjälpa andra människor.

Här får ni veta mer om Sarra och Svenska Afghanistankommittén. Länk.

Prata om följande frågor tillsammans:
1. Varför tycker Sarra så mycket om att gå i skolan?
2. Alla barn har rätt att gå i skolan, men varför är det så viktigt att få gå i skolan?
3. Vad är Sarra bra på? Vad är hon bättre på än sina föräldrar?
4. Vad är ni bra på? Är ni bättre än era föräldrar på något?
5. Vad drömmer Sarra om?
6. Vad drömmer ni om?

Ta reda på:
1. Vad betyder begreppet funktionsnedsättning?
2. Titta på en karta och se var Afghanistan ligger där Sarra bor.
3. Ta reda på mer om SAK – Svenska Afghanistankommittén, deras arbete med specialklasser  

och för att barn med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter som alla andra. Länk. 
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https://start.varldensbarn.se/lararhandledning/
https://start.varldensbarn.se/afghanistan/
https://start.varldensbarn.se/afghanistan/
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Uppgift 3. Edina i Serbien
Här får ni träffa Edina i Serbien. Nedan finns en text om henne som ni kan läsa högt med samtals-
frågor till att prata om. Vill ni arbeta vidare så finns det fler uppgifter under rubriken Ta reda på.

I norra Serbien bor familjer som tillhör 
olika minoritetsgrupper. Till exempel 
romer, albaner och kosovarer. Många 
av dessa familjer är fattiga och har 
inget arbete och många barn går inte 
klart alla år i skolan. Ibland jobbar de 
i stället, för att familjen ska få pengar.

En av ungdomarna heter Edina och hon är 15 år. Hennes familj har bestämt att de ska flytta till 
Tyskland. Det ska de göra för att få ett bättre arbete och en bättre lön.

– Jag är ledsen över att vi ska flytta, säger Edina, för då måste jag lämna mina kusiner. Men jag 
måste tänka över vad jag vill med mitt liv och hur det kan bli bättre. Jag hoppas att jag får träffa 
mina kusiner igen i framtiden.

I det området i Serbien där Edina bor ser organisationen IOGT-NTO-rörelsen till att det finns 
fritidsaktiviteter för barn och ungdomar, så att de får göra bra och roliga saker som de tycker om. 
Det finns också fritidspersonal som hjälper barnen så att de ska må bättre och få mer självförtroende.

Edina tycker om att vara med på fritidsaktiviteterna, men hon vill att fler ska få hjälp:
– Det finns människor i Serbien som är fattiga och som inte har någonstans att bo, säger hon. 
Därför önskar jag att jag hade en magisk trollstav som kunde hjälpa alla här att få det bättre!

Prata om följande frågor tillsammans:
1. Var bor Edina?
2. Varför har hennes familj bestämt att de ska flytta till Tyskland?
3. Vad tycker Edina om det? Varför?
4. Vad gör organisationen IOGT-NTO-rörelsen i området där Edina bor? 

Här finns mer information: länk. 
5. Edina skulle vilja ha en magisk trollstav för att kunna hjälpa alla fattiga i sitt land. Vad skulle du 

göra om du hade en magisk trollstav?

Ta reda på:
6. Vad betyder begreppet minoritetsgrupper?
7. Titta på en karta och se var norra Serbien ligger där Edina bor.
8. Känner ni till något om minoritetsgrupperna romer, albaner och kosovarer? Vad känner ni till?  

Ta reda på mer om dessa grupper.
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https://start.varldensbarn.se/serbien/
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Vad kan du göra?
Det finns många barn i Sverige som engagerar sig för att samla in pengar till Världens Barn, 
till exempel Carlforsskas gymnasiesärskola i Västerås. Läs artikeln om dem högt i klassen. 
Om ni också vill genomföra en insamlingsaktivitet för Världens Barn hittar ni information 
och tips här: länk. 
 
På scenen för Världens Barn
Förra året var Carlforsska gymnasiesärskola, tillsammans med många andra skolor i Sverige, med och 
bidrog till att ta sig en sträcka på 4000 mil. Det är lika långt som runt hela jorden. Eleverna på Carlforsska 
gick 25 mil tillsammans!

 De planerade också föreställningar om de Globala målen. För att göra det behövde de bestämma vad 
föreställningarna skulle innehålla och öva mycket inför premiären. När de visade upp sina föreställningar 
samlade de också in pengar till Världens Barn. 

 Eleverna tyckte att föreställningarna var både roliga och utmanande. På grund av pandemin fick de 
inte ha publik på plats i skolan, men de filmade sina uppträdanden så att alla som vill kan se dem digitalt.

 – Det bästa var upplevelsen av att få stå på scen och att spela in, säger Madelene Larsson som går i års-
kurs 4 på gymnasiet. 

– Och det roligaste var att hitta på egna danssteg till Greta Thunbergs tal, säger hennes klasskompis 
Nasteho Abdulahi Ahmed.

Deras lärare heter Susan Hull. Hon berättar att de arbetat med de globala målen och pratat om hur barn 
och ungdomar har det i världen. De har till exempel varit på studiebesök hos organisationen Röda Korset 
och alla elever fick skänka minst en sak till deras second hand-butik. 

 – I början tyckte eleverna att det var lite larvigt och onödigt, men efter ett tag pratade alla om vad de 
skulle skänka, säger Susan. När man pratar om hur andra har det i världen, så får vi också mer förståelse 
för hur bra vi själva har det. 

 
Eleverna tycker att några av de globala målen är extra viktiga. Det är fattigdom, hunger, miljö, jämställdhet 
och utbildning. De målen har de diskuterat mycket. 
 
Prata om
1. Vad har eleverna på Carlforsskas gymnasiesärskola gjort? Vad får ni för tankar eller idéer när ni 

läser om dem? 

Om ni vill kan ni även se deras inspelade föreställning på varldensbarn.org under fliken Nyheter och  
rubriken ”På scenen för Världens Barn”: länk.

https://start.varldensbarn.se/skola/
https://start.varldensbarn.se/pascenenforvarldensbarn/


18

Kopplingar till ämnes- och kursplaner
Det finns förstås mycket stöd för att arbeta med ojämlikhet och mänskliga rättig-
heter utifrån läroplanen. I kapitlet om skolans värdegrund står det att utbildningen ska 
förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och för grundläggande 
demokratiska värderingar. Eleverna ska även få kunskap om Agenda 2030.

KOPPLINGAR TILL CENTRALT INNEHÅLL GRUNDSÄRSKOLAN (Lgr22)
SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN

 ○ Vardagliga moraliska frågor och livsfrågor, till exempel utanförskap, kränkningar,  
jämställdhet, sexualitet och vad som är viktigt i livet. 

 ○ De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet  
med barnkonventionen. 

KOPPLINGAR TILL CENTRALT INNEHÅLL GYMNASIESÄRSKOLAN (Lgr22)
SAMHÄLLSKUNSKAP 1

 ○ De mänskliga rättigheterna. Vilka de är och hur man kan utkräva sina individuella och  
kollektiva mänskliga rättigheter. Konventionen om barnets rättigheter. 

freepik.com

Kör en TIPSPROMENAD 
om barns rättigheter och de 

globala målen! Här hittar ni färdiga 
frågor att skriva ut: 

Länk.

https://start.varldensbarn.se/tipspromenad/

