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INTRODUKTION

UTBILDNING FÖR
EN BÄTTRE VÄRLD
World’s Children’s Prize-programmet är världens största årliga
utbildning som stärker barn till att som förändrare (changemaker)
stå upp för medmänsklighet, allas lika värde, barnets rättigheter,
demokrati och hållbar utveckling. Sedan år 2000 har 45 miljoner
barn deltagit i det årliga programmet, 674 000 av dem i Sverige.

Hassan och Kim
visar vägen
Inled arbetet med WCP-programmet genom att låta eleverna läsa om
och se film med barnrättsambassadörerna Kim and Hassan, 13 år. De
visar vägen igenom programmets olika
steg, och visar praktiskt och konkret
hur WCP-arbetet kan bidra till både
ny kunskap och stärkt engagemang
för barnets rättigheter och de globala
målen för hållbar utveckling.
• Läs och upplev på s. 6–11 i Globen.
• Se film på worldschildrensprize.org/
wcpstory

ÅLDERSGRÄNS
WCP är till för barn från året
de fyller 10 t.o.m. året de fyller 18.
Den nedre åldersgränsen beror
bl.a. på att eleverna, för att kunna
rösta i Global Vote, måste lära
sig om barnrättshjältarnas arbete
för barn som ofta har utsatts för
mycket svåra kränkningar.
Även äldre elever kan behöva
vuxnas stöd i att bearbeta detta.
Informera gärna föräldrarna
om vad ni arbetar med och hur
det kan påverka barnen.
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I den här handledningen beskrivs
World’s Children’s Prize-programmets
(WCP) olika delar. Lektionsupplägg,
övningar och aktiviteter kan integreras i din ordinarie undervisning, och
bidrar till måluppfyllelse av läro- och
kursplaner.
Som lärare har du en nyckelroll i
elevernas ökade kunskap och engagemang kring:
• Alla människors lika värde
• Barnkonventionen
• FN:s deklaration om de mänskliga
rättigheterna
• Hur demokrati fungerar och
ständigt måste försvaras
• FN:s Globala mål för hållbar
utveckling och Agenda 2030
• Hur alla kan bidra till att motverka
fattigdom, orättvisor och miljöhot

BARNETS RÄTTIGHETER
& GLOBALA MÅLEN

WCP-programmet stärker skolans
möjligheter att lära om och engageras
för barns och mänskliga rättigheter,
och de globala målen. Eleverna börjar
med att undersöka rättigheter i sin
egen vardag, innan de går vidare till
barns situation i världen.
Genom årets nominerade barnrättshjältar och barnen de kämpar för, får
eleverna ökad kunskap och engageras
för både rättighetsfrågor och globala
mål. När alla har tillräcklig kunskap
om rättigheter och demokrati, och
om barnrättshjältarna, arrangerar
eleverna en valdag i skolan och deltar
i världsomröstningen Global Vote,
där de denna gång är med och utser
WCP Årtiondets barnrättshjälte.

RIKT MATERIAL

Läromedlet Globen är fyllt av
texter och bilder som förklarar
komplexa frågor och gestaltar barns
livsvillkor jorden runt. På webben
finns också ett rikt material med
berättelser, bilder och film som kan
användas i klassrummet. Eleverna
får möta utsatta barn, men även
WCP-barnrättsambassadörer som
står upp för sina rättigheter och
driver verklig förändring. I No Litter
Generation* lyfts klimatförändringar
och nedskräpningens konsekvenser.
I avsnittet Peace & Changemaker
Generation* får eleverna följa med till
södra Afrika, och lära sig om allt från
tjuvjakt och flickors rättigheter till
följderna av fattigdom och miljöhot.

EN MEDMÄNSKLIG VÄRLD

WCP-programmet ger eleverna
träning i att samtala och uttrycka egna
tankar och åsikter. Genom Jorden
Runt-loppet för en bättre värld, delar
barn sina nyvunna kunskaper och gör
sina röster hörda. De påverkar där ni
bor, i Sverige och i världen, nu och i
framtiden. Tillsammans med miljoner
andra som deltar, de flesta av dem utsatta barn i fattiga länder, är eleverna
med och bygger en mer medmänsklig
värld där alla behandlas lika, där
barnets rättigheter respekteras och
där människor och miljö mår bra.

* N o Litter Generation är ett samarbete med
Håll Sverige Rent: Jorden Runt-loppet för
en bättre värld med Sveriges Olympiska
Kommitté; Peace & Changemaker Generation
med Peace Parks Foundation Sweden, allt
med finansiering av Svenska Postkodlotteriet.
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VIKTIGA DATUM

World’s Children’s Prize-programmet pågår
fram till maj 2021.
➜ 31 december 2020 är sista datum för att
rapportera hur många elever som deltagit i
Jorden Runt-loppet för en bättre värld 2020.

NÄR DU SER DEN HÄR SYMBOLEN
Den här symbolen signalerar praktiska övningar
och aktiviteter som bland annat hämtat inspiration
från kooperativt lärande.

➜ 26 mars 2021 arrangeras Jorden Runt-loppet
för en bättre värld 2021 i hela världen.
➜ 16 april 2021 måste er skolas röstresultat
senast rapporteras.
➜ 14 maj är det No Litter Day.
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ÖVNINGAR

LÄR OCH UPPLEV
GENOM BERÄTTELSER
Autentiska livshistorier och
elevernas upplevelser och
reflektioner är kärnan i WCPprogrammet. Det är viktigt att
få tid och utrymme att sjunka
in i berättelserna, leva sig in i
och identifiera sig med andra
barn från andra miljöer och
samhällen.
Berättelserna i Globen kompletteras
med film och annat digitalt berättande
på nätet. Eleverna läser, lyssnar och
samtalar kring berättelserna och
det är du som lärare som avgör hur
dina elever bäst kan tillgodogöra sig
materialet. Läromedlet Globen (alla
texter finns även på nätet) innehåller
både kortare och längre texter, från
lättlästa till mer avancerade.

LÄS, LYSSNA , SAMTALA

Du kan planera vilka texter eleverna
kan läsa tyst och vilka ni läser högt
tillsammans och pratar kring. En del
texter kan eleverna läsa för varandra
i par eller grupper. Här finns många
möjligheter till att arbeta med
förståelse för olika texttyper, som återberättande, beskrivande, förklarande
och argumenterande texter. Om du
har yngre elever och tycker materialet
är för komplext/tungt för dem, kan du
själv återberätta innehållet snarare än
att använda texten ordagrant.
De längre reportagen och mer komplexa avsnitten om barnrättshjältarna
passar bra att läsa högt tillsammans.
Då kan ni stanna upp, förklara och ge
eleverna tid för reflektion och förståelse. Men i Globen finns också lättlästa
personporträtt av barn, bildberättelser
och kortare inslag av texter om lekar,
idrott och traditioner.

Lyft efter avslutat arbete klassens
samlade kunskap om hur barn, unga
och vuxna jorden runt kämpar för
barnets rättigheter och de globala
målen för hållbar utveckling. Syftet
är att eleverna ska få kunskap om och
engagemang för hur alla som förändrare kan bidra till en bättre värld.

UPPFYLLER MÅLEN I
KURSPLANEN

Genom undervisningen i svenska
ska eleverna ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att
• formulera sig och kommunicera
i tal och skrift,
• läsa och analysera skönlitteratur
och andra texter
för olika syften,
• anpassa språket efter olika syften,
mottagare och sammanhang
(Lgr 11).

BERÄTTA OCH LYSSNA
Alla elever får möjlighet att
tänka och formulera sig runt
en text med stöd av en kompis
för att sedan återberätta texten
muntligt i en ny grupp. Gör till
exempel så här:
1. Återberätta innehållet i en av
berättelserna i Globen för eleverna,
med egna ord. Förklara att texten
beskriver ett eller flera problem
som får en lösning. Tala även om
att en del texter kan berätta något
om ett lands historia eller kultur,
vad barn tycker om, deras drömmar
och intressen. Att alla berättelser
har en kärna och ett budskap. Be
eleverna fundera på vad de tror att
detta är i den som du just har läst.
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2. Dela upp eleverna i par som får välja,
eller bli tilldelade, en text i Globen.
3. Elevparen läser först tyst eller högt
för varandra. Sedan pratar de med
varandra om vilka händelser som
är de viktigaste och vilket budskap
berättelsen har.
4. Eleverna turas om att träna på att
återberätta sin text med egna ord
för sin kompis.

5. Paren splittras och bildar nya
grupper med fyra elever i varje.
Där berättar de sina historier för
varandra.
6. Samla klassen och låt eleverna
berätta för varandra vad de kommit
fram till.

ÖVNINGAR

VAD
BETYDER
DET?

Talkort som metod
I arbetet med WCP-programmet är det viktigt för
eleverna att diskutera olika frågor med varandra i små
grupper. För att säkerställa allas lika deltagande och
därmed träna eleverna att arbeta i demokratiska former
kan ni använda strategin Talkort:
1. Dela in din klass i grupper om cirka fyra.
Placera gruppen så att alla kan se varandra.

En övning med kamrat
support som ger eleverna
möjlighet att hjälpas åt med
textförståelse.
1. Ge eleverna en faktatext eller en av
texterna om varför barnrättshjältarna
har blivit nominerade. Eleverna
arbetar två och två och turas om.
2. En i paret läser en mening eller
ett stycke. Den andre frågar
”Vad betyder det?”. Eleven som
läst förklarar med egna ord.
Partnern hjälper till endast om
läsaren ber om det.

2. Varje elev får ett antal kort (eller en annan markör,
till exempel spelmarkörer eller kulor i en egen färg/
med eget utseende).
3. Läraren ger eleverna en fråga/ett samtalsämne
som de ska diskutera.
4. Förklara att när en elev vill tala så lägger hen ett av
sina kort i mitten.
5. Ett inlägg kan vara längre eller kortare som att man
håller med föregående talare och varför. Ingen annan
får prata då.
6. Först när alla elever lagt in varsitt kort får de lägga
in ett andra kort.
7. Fortsätt tills alla använt sina kort.

3. Eleverna byter roller. De fortsätter
på samma sätt tills allt är genomläst.
4. Uppföljning: Låt deltagarna vända
sig mot en ny kamrat och berätta
om vad de lärt sig av texten.
(Eller följ upp på något annat sätt
som du tycker fungerar bra).
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WCP I UNDERVISNINGEN

WCP I
MÅNGA
ÄMNEN
Varje år använder tiotusentals
lärare runtom i världen
WCP-programmet utifrån
egna förutsättningar och
behov, i moderna klassrum
och enkla byskolor. I Sverige är
programmet ett sätt att uppfylla
läroplanens krav, både vad
gäller grundläggande värden och
kursplanernas mål. Det lämpar
sig väl för ett ämnesövergripande
upplägg men kan också
integreras i enskilda ämnen.
SVENSKA & MODERNA SPRÅK

WCP-programmet ger många
ingångar till eget berättande i olika
former. Eleverna skriver faktatexter,
reportage, dagboksanteckningar,
loggböcker och inlägg i sociala
medier. Här finns många möjligheter
till muntligt berättande. Eleverna
kan skriva reportage, skapa filmer,
blogga, tillverka affischer och
tecknade serier. De kan spela upp
sketcher och rollspel som bygger på
Globens berättelser. Globen finns i
flera språkversioner. Ladda ner som
PDF eller beställ papperstidning på
webben.

SO

Hjärtat i Worlds Childrens Prize är
barnets rättigheter och demokrati.
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I berättelserna om barnrättshjältar
och barnrättsambassadörer hittar
du fakta om de länder de verkar i.
En del skolor väljer att studera deras
länder lite djupare. Ta alltid upp
även positiva sidor av de områden
och kulturer ni studerar, för att ge
en balanserad och respektfylld bild
av landet och människorna.

MATEMATIK

Använd verkligheten bakom statistik
för att fånga elevernas uppmärksamhet när ni arbetar med allt från
procent och rimlighetsövningar,
till diagram. Siffror som rör barns
verklighet i Sverige och världen,
finns bland annat i faktabladet Hur
mår Sveriges barn och på s. 12–15
i Globen. Låt gärna eleverna leta
på nätet efter positiva trender, som
minskad barnadödlighet och att
antalet barn som går i skolan har ökat.

NO

Undersök hur vetenskapen påverkar globala framtidsfrågor positivt
och negativt, och hur den försöker
lösa världens största utmaningar,
som tillgången på mat och rent vatten, energikällor, boende och hälsa.
I avsnittet om No Litter Generation
finns övningar och underlag kring
miljö och klimatförändringar.

IDROTT OCH HÄLSA

I Globen och på nätet finns många
berättelser och fakta om lek, idrott

och hälsa från alla världens hörn.
Globala hälsoutmaningar lyfts också
fram, till exempel om hur flickors
hälsa drabbas av att nekas lika rätt
till utbildning, lek, fritid och sjukvård
som pojkar. I samband med Jorden
Runt-loppet för en bättre värld får
eleverna röra på sig.
På worldschildrensprize.org/teachers
finns information om direkta kopplingar mellan skolans styrdokument
och WCP-programmet.

”Vi använder WCP i svenska
som träning i att läsa faktatext,
analysera och argumentera.
Det används i geografi och om
människors olika villkor och
förutsättningar i olika delar av
världen. I samhällskunskap när
det gäller rättigheter och
demokratiska processer, i religion
som underlag för värdegrunds
diskussioner, i historia för att
se på konsekvenser av historiska
skeenden, i NO när det gäller
miljöperspektiv och hälsa.”
MONA FREDRIKSSON,
ÅBYSKOL AN , L ÄCKE BY

J O R D E N R U N T - L O P P E T F Ö R E N B Ä T T R E VÄ R L D

Jorden Runt för globala mål
och barns rättigheter

Barn i Zimbabwe vill stoppa barnäktenskap och klimatförändringarna.

Barn i Sverige kräver att alla ska ha rätt till
bra hälsa och sjukvård.

WCP-programmet är som en resa där barn lär sig om sina
rättigheter, om de globala målen för hållbar utveckling och om
vägar till en mer medmänsklig värld. Jorden Runt-loppet för
en bättre värld är en röd tråd genom programmet där eleverna
rör sig framåt både i tanken och fysiskt.
Under hela WCP-programmet
växer elevernas kunskap och
engagemang, steg för steg. Mot slutet
av programmet får de vara med och
arrangera den årliga ˮfinalenˮ i Jorden
Runt-loppet för en bättre värld. Det
är en manifestation för ett bättre
lokalsamhälle, land och värld som
hålls av barn jorden runt. De höjer
sina röster för barnets rättigheter och
låter medier, makthavare och andra
vuxna veta vilka förändringar de vill
se för att vi ska kunna nå de globala
målen till år 2030.
Förberedelserna inför den årliga
finalen av Jorden Runt-loppet pågår
under hela WCP-programmet. Eleverna bygger kunskap, skriver tal, och
tillverkar affischer som lyfter viktiga
frågor. Se s. 10–11, 92–95 i Globen för
inspiration till övningar och reflektion
kring exempelvis:

• Hur barnets rättigheter hänger
ihop med de globala målen för
hållbar utveckling.
• Hur barnrättshjältarna, de nominerade till världsomröstningen Global
Vote, bidrar till att uppfylla barns
rättigheter och de globala målen.
• Vad WCP-barnrättambassadörer i
olika länder gör för att uppfylla mål
som till exempel stärker flickors
lika rättigheter (Mål 5), rätten till
god utbildning (Mål 4) och bekämpar klimatförändringar (Mål 13).
• Vad de själva kan göra i smått och
stort för att bidra till förändring.
På s. 24–25 får du veta hur ni kan
vara med i finalen i Jorden Runt-
loppet för en bättre värld, Steg 8
i WCP-programmet då barnen bl. a.
bildar en mänsklig kedja och springer
eller går 3 km.

Kreativt och reflekterande arbete under hela
WCP-programmet leder fram till finalen på
Jorden Runt-loppet för en bättre värld.
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WCP-PROGRAMMET I NIO STEG

WCP-PROGRAMMET

STEG-FÖR-STEG
Du och dina elever väljer själva hur och när ni vill arbeta med WCP-programmet.
En del skolor jobbar i snitt under 1,5 månad, integrerat i olika ämnen. Andra
koncentrerar arbetet till kortare perioder. Här ser du ett möjligt lektionsupplägg,
steg-för-steg. På följande sidor kan du läsa om varje steg, med förslag till
övningar och tips om material i Globen och på WCP-webben.

STEG 1: BARNETS
RÄTTIGHETER I SVERIGE

STEG 2: YOU ME
EQUAL RIGHTS

STEG 3: BARNETS
RÄTTIGHETER I VÄRLDEN

Studera barnets rättigheter och
om dessa rättigheter respekteras
där ni bor och i hela landet. Finns
det något eleverna vill ändra på?
Vilka skyldigheter följer med
rättigheterna?

Inspireras av flickor och pojkar
som kämpar tillsammans för
flickors lika rättigheter. De
diskuterar och skapar förändring
där de bor, och blir förebilder
för barn runtom i världen.

Studera fakta och statistik om
hur barn har det i världen, och
upplev andra barns verklighet
genom jurybarn, barnrättsambassadörer och barn som
kämpar för jämställdhet.

STEG 6: DEMOKRATI
& VALRÖRELSE

STEG 5: BARNRÄTTS
HJÄLTAR & FÖRÄNDRARE

STEG 4: GLOBALA MÅL
FÖR HÅLLBAR UT VECKLING

Studera demokratins historia och
de demokratiska grundvärderingarna. Ta reda på hur valrörelser
fungerar och jämför demokrati
utvecklingen i olika länder.

Lär känna barnrättskämparna
som har nominerats till att bli
World’s Children’s Prize Årtiondets
barnrättshjälte. Deras idéer och
arbete för en bättre värld inspirerar
och engagerar kring rättigheter och
de globala målen.

Studera de globala målen som
världen behöver uppnå till 2030
för att minska extrem fattigdom,
kämpa mot orättvisor och stoppa
klimatförändringarna. Här ingår
avsnittet om Peace & Changemaker
Generation i södra Afrika.

generation

STEG 7: GLOBAL VOTE
– EN VÄRLDSOMRÖSTNING

Organisera en egen valdag med
allt från valurnor, valförrättare och
valobservatörer. Eleverna röstar
på sin favorit bland de nominerade
barnrättshjältarna. Rapportera
röstresultatet för varje kandidat
till WCP.
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STEG 8: JORDEN
RUNT-LOPPET FÖR
EN BÄTTRE VÄRLD

Årligen arrangeras finalen på Jorden
Runt-loppet för en bättre värld av
barn i Sverige och jorden runt.
De framför sina krav på förändring
lokalt och globalt, bildar en mänsklig
kedja och går eller springer tre km.

STEG 9: NO LITTER DAY

På No Litter Day visar barn att de
tillhör No Litter Generation genom
att samla skräp och sprida kunskap
om klimatförändringarna.
Skolor som anordnar en annan
skräpplockardag kan genomföra
sin No Litter Day då!

WCP-PROGRAMMET STEG 1

STEG 1–3:

BARNETS RÄTTIGHETER

STEG 1: BARNETS
RÄTTIGHETER I SVERIGE
Det är viktigt att känna till sina
egna rättigheter enligt FN:s
barnkonvention för att kunna
respektera andras rättigheter
och lika värde och koppla dessa
kunskaper till den egna vardagen.

Talkort om rättigheter
och skyldigheter

Använd talkortsmodellen (s. 5) när
ni arbetar med barnets rättigheter
i elevernas vardag och i Sverige.
Förslag till frågor finns på
worldschildrensprize.org/talkort
Låt eleverna undersöka och diskutera
hur barn behandlas där ni bor och i
hela Sverige. Behandlas alla barn lika
eller utsätts vissa för diskriminering?
Varför då? Har flickor och pojkar lika
rättigheter?
Utgå ifrån barnkonventionens
grundprinciper:
• Inget barn får diskrimineras.
• Barnets bästa ska alltid komma
i främsta rummet.
• Barnet har rätt till liv och
utveckling.
• Barnet har rätt att säga sin mening
och vuxna måste lyssna.
Prata till exempel utifrån rätten till:
• Trygghet och ett bra hem.
• Att få vara sig själva.
• Att göra sin röst hörd.

•
•
•
•

Att leka, idrotta och vila.
Likvärdig utbildning.
Att må bra, fysiskt och psykiskt.
Lika möjligheter, oavsett till
exempel kön eller bakgrund.

Det är viktigt att berätta att med
rättigheter följer vissa skyldigheter,
som till exempel:
• Att lyssna på andra och respektera
deras åsikter.
• Att stå upp för våra egna och andras
rättigheter.
• Att tänka på vad vi gör, och vilka
konsekvenser vårt handlande kan
få för andra.
• Att bry oss om människor som
behöver mer stöd än vi själva.
Låt eleverna fundera på om de
kan komma på andra saker de har
ansvar för. Och vad som händer när
människor inte tar ansvar. Förklara
att du har rätt att uttrycka dina åsikter
men ska också verka för att andra får
göra detsamma.

”Hos många elever väcks lusten
och engagemanget att engagera
sig för andra barns rätt. De får
också ett ökat engagemang för
att påverka sin och sina kamraters
situation här i Sverige.”
SARA OTTHÉN,
KRYDDG ÅRDSSKOL AN , M AL MÖ

Rättighetskort

Låt eleverna arbeta i par eller fyra-
grupper och koppla sina rättigheter
till skyldigheter/ansvar.
1. Dela ut ett antal tomma kort till
varje par/grupp och be dem skriva
alla rättigheter de anser sig ha, en
på varje kort.
2. Förklara att med varje rättighet
följer också en skyldighet, ett ansvar
för andra. Dela sedan ut nya tomma
kort, nu i en annan färg. Eleverna
ska skriva ner den skyldighet/det
ansvar som de tycker hör ihop
med varje rättighet de skrivit på
de andra korten. Se till att det finns
tid för diskussioner i grupperna.
3. Eleverna blandar sin kortlek och
byter med en annan grupp.
4. Gruppernas uppgift är nu att
matcha rättigheter och skyldigheter
på sin nya kortlek.
5. När alla är klara tittar gruppen som
bytt med varandra på resultatet och
kommenterar det.

MATERIAL
✲
✲
✲

Om barnkonventionen
s. 12–13 i Globen
Diskussionsfrågor på worldschildrensprize.org/talkort
Barnkonventionen samt
barnrättsfakta på
worldschildrensprize.org/
childrights
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WCP-PROGRAMMET STEG 2

STEG 2:

YOU ME
EQUAL RIGHTS
You Me Equal Rights (Du Jag Lika Rättigheter) handlar om
flickors lika rättigheter, och om hur pojkar kan bidra till
jämställdhet. Låt dina elever inspireras av berättelser om barns
kamp för jämställdhet. Prata också om vad de kan göra för ökad
jämställdhet där de bor.

Åsiktslinjen

Mät jämställdhetstemperaturen
i klassen så här:
• Dra upp en linje i klassrummet
med ett snöre, färgad tejp eller
ihoptejpade papper. Ena änden av
linjen representerar åsikten ”håller
helt med”, den andra änden står
för ”håller inte alls med”.
• Läs upp påståenden som rör
påstådda likheter, olikheter och
orättvisor som rör flickor och
pojkar och låt eleverna placera sig
på linjen utifrån hur mycket eller
lite de håller med om ett påstående.
Efter varje ställningstagande kan
de som vill berätta om hur de tänkt.
Samtalet under övningens gång är en
viktig del av övningen, där du ser till
att alla får vara delaktiga i den mån
de vill och att ingen kränks. Eleverna
får förstås ändra ståndpunkt och
därigenom plats på linjen efter att
ha lyssnat på sina kamrater.
Förslag till påståenden
• Flickor är bättre på matte än pojkar.
• Pojkar är bättre på matlagning
än flickor.
• Killar visar mer känslor än tjejer.
• Alla bestämmer själva om de vill
vara flicka eller pojke.
• Killar och tjejer kan inte vara
kompisar.
• Vissa färger passar bättre för pojkar.
• Flickor och pojkar behandlas lika
i Sverige.
• Flickor och pojkar har samma
möjligheter i Sverige.
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Du jag och lika rättigheter

Dela ut eller låt eleverna välja en av
berättelserna om barn som kämpar
för flickors lika rättigheter i Zimbabwe
och Moçambique. Låt dem läsa tyst,
eller högt för varandra i par/grupper
(se tipsen om läsning på s. 4–5).
Be eleverna skriva ner:
• Tre likheter och tre olikheter mellan
flickors och pojkars liv i Zimbabwe
och Moçambique jämfört med i
Sverige.
• Minst tre metoder som barnen
Zimbabwe och Moçambique
använder för att öka jämställdheten.
• I helklass, be eleverna berätta om
vilka likheter och olikheter de har
upptäckt, och vilka metoder de
tycker verkar bäst och som skulle
fungera där de bor och i Sverige
för att öka jämställdheten mellan
flickor och pojkar.
Be eleverna fundera tyst utifrån
frågeställningen:
• Varför är det viktigt för samhälls
utvecklingen i Sverige och världen
att flickor och pojkar, kvinnor
och män har lika rättigheter? Om
eleverna är mogna för det, koppla
gärna till #metoo-rörelsen.
Låt eleverna samtala i par, grupp
eller helklass på vilket sätt ökad
jämställdhet kan bidra till:
• ökad jämlikhet mellan människor
(globalt mål 10)
• fredligare och mer inkluderande
samhällen (globalt mål 16).

Det globala målet 5
handlar om att uppnå
ökad jämställdhet.
Hela WCPprogrammet genomsyras av ett fokus på
jämställdhet, med
många berättelser om flickors utsatta
situation och kamp för egenmakt.

”Vi måste få pojkar och män att
förstå att dom måste förändra sitt
beteende mot flickor. Det kommer
att bli förändring, och vi får aldrig
tröttna. Jag fick först förändra mig
själv och börja hjälpa mina systrar
och respektera deras rättigheter.”
X ADREQUE , 17 ÅR, MOÇ A MBIQUE

MATERIAL
✲
✲

✲
✲

Läs om Xadreque som kämpar
för flickor, s. 28 i Globen
Peace- and changemaker
Generation s. 111–116, 123,
129–131 i Globen
Filmer på worldschildrens
prize.org/video
Reportage i Globen och på
webben, t.ex. på
worldschildrensprize.org/
wcpchildrightsambassadors

WCP-PROGRAMMET STEG 3

STEG 3:

BARNETS RÄTTIGHETER
I VÄRLDEN
När eleverna har förstått vilken
roll rättigheter spelar i deras
egna liv kan de vända blickarna
utåt. De undersöker olika
grupper, länder och kulturer,
och utvecklar sin förmåga att
se och förstå andras behov och
rättigheter.

Om jag var
barnrättsambassadör

Berätta för eleverna att alla kan vara
med och kämpa för en bättre värld för
barn. I några av världens fattigaste
och farligaste länder utbildar WCP
barn och ungdomar till WCP-barnrättsambassadörer. Ambassadörerna
utbildar i sin tur andra barn men
även vuxna, som lärare, lokala ledare
och poliser. De sprider kunskap om
alla människors lika värde, barnets
rättigheter, särskilt flickors lika
rättigheter, demokrati och hållbar
utveckling. Visa gärna filmklipp om
WCP-barnrättsambassadörer som
kämpar för barnets rättigheter och
jämställdhet.

Be eleverna föreställa sig att de fick
chansen att bli WCP-barnrättsambassadörer. Diskutera i helklass eller låt
dem arbeta enskilt, i par eller i grupp
utifrån frågeställningarna:
• Vilket skulle ditt viktigaste uppdrag
vara på hemorten och i Sverige?
• Vad skulle du vilja förändra först?
• Vilka i din närhet/där du bor skulle
behöva mer kunskap om barnets
rättigheter? (Till exempel andra
barn, syskon, föräldrar, lärare,
poliser, politiker etc.)

Ett barn, flera rättigheter

WCP-Barnjuryn består av barn från
ett femtontal länder som representerar andra barn och barnrättsfrågor
genom sina livserfarenheter. Alla har
olika erfarenheter av kränkningar av
sina rättigheter vilka kan kopplas till
olika artiklar i barnkonventionen. En
del har fallit offer för människohandel
eller tvingats bli soldater, andra har
drabbats av miljökatastrofer eller
tvingats fly från krig.
Eleverna utgår ifrån jurybarnen
och upptäcker att det oftast är flera
rättigheter som kränks när ett barn
råkar illa ut.
1. Dela upp eleverna i par eller
smågrupper som fokuserar på ett
av jurybarnen. De får stora papper
eller arbetar digitalt. De läser, ser
film (när sådan finns) och frågeställningen: Vilka rättigheter har
kränkts för det här jurybarnet?
Grupperna gör följande:
2. Utgår ifrån barnkonventionen
och identifierar artiklar som kan
kopplas till "deras" jurybarn.
3. Gör collage med barnets namn
och vilken utsatt grupp hen
representerar överst eller i mitten.
De listar alla de rättigheter som
blivit kränkta för ”deras” barn.
Använd bilder ur Globen och/eller
WCP-webben.
4. Redovisar genom att sätta upp sina
collage på väggen eller delar digitalt.
5. Avslutar med gemensam reflektion.
Var det vissa rättigheter som
kränktes för flera, till och med alla
jurybarn? Känns vissa rättigheter
extra viktiga?
Övningen kan förstås också göras med
utgångspunkt från ett annat utsatt
barn eller en barnrättsambassadör.

Det är barnjuryn som väljer ut kandidater till
World’s Children’s Prize och leder den årliga
WCP-ceremonin varje år.

”G enom att jobba med WCP-
programmet uppfyller vi flera
delar i flera ämnen i kursplanen,
både förmågor, centralt innehåll
och kunskapskraven. Att jobba
med barnkonventionen, demokrati
– frågor som är elevnära, att
reflektera över hur barn har det
i andra delar av världen.”
L Ä R A R E I E N K ÄT S VA R , S V E R I G E

”Programmet är på riktigt och
viktigt. Eleverna får studera
och arbeta med verkliga problem
och personer.”
L Ä R A R E I E N K ÄT S VA R , S V E R I G E

MATERIAL
✲

✲

✲

Fakta och siffror i Hur mår
världens barn på s. 14–15
i Globen
Barnjuryn på s. 16–20 och
WCP-barnrättsambassadörer
på WCP-webben
Filmer om jurybarn och
barnrättsambassadörer på
worldschildrensprize.org/
video
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WCP-PROGRAMMET STEG 4

STEG 4:

GLOBALA MÅLEN
De globala målen för hållbar utveckling går, precis som barnkonventionen,
som en röd tråd genom hela WCP-programmet. Om målen nås förbättras
barns situation i världen. Om de inte uppfylls, innebär det att barn behandlas
illa och att barnets rättigheter inte respekteras.

GE ELEVERNA EN GRUND

• Världens länder har kommit
överens om de globala målen för
hållbar utveckling.
• Målen ska nås till 2030 och leda
till tre viktiga saker: Avskaffa
extrem fattigdom. Minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
Lösa klimatkrisen.
• Under varje mål finns många
delmål, sammanlagt 169 stycken!
• Det är ländernas regeringar som har
det största ansvaret för att landet
ska nå målen. Men alla i samhället
måste ta ansvar och bidra för att vi
ska kunna nå målen till år 2030.
• FN har slagit fast att barn ska få
kunskap om målen och att de spelar
en viktig roll i att uppnå dem.

GLOBALA MÅLEN
I WCP-PROGRAMMET

Det mesta i läromedelet Globen och
på WCP-webben kan knytas till de
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globala målen, men det är extra
tydligt i några delar:
Barnets rättigheter kan inte
realiseras om inte de globala
målen nås. Se s. 90–92 och
worldschildrensprize.org/globalgoals
Barnrättshjältarnas arbete
bidrar till ökad respekt för barnets
rättigheter och till att uppfylla de
globala målen för hållbar utveckling.
Här blir det tydligt hur nära samman
länkade de globala målen är med
barnkonventionen.
Peace & Changemaker Generation
låter eleverna följa med till nationalparkerna Gonarezhou i Zimbabwe och
Limpopo i Moçambique. södra Afrika,
där 100 000 barn, en hel generation,
utbildas och stärks genom WCP-
programmet med PC&G. Eleverna lär
sig om allt från tjuvjaktens följder för

djur och natur (mål 15) till flickors
rättigheter (mål (5) till fattigdom
(mål 1) och klimatförändringar
(mål 13). Se s. 108–132 i Globen
och worldschildrensprize.org/pcg
Jorden Runt-loppet för en
bättre värld ger eleverna chansen
att sprida sina nyvunna kunskaper
som de skaffat under WCP-programmets olika steg. Nu kan de göra sina
röster hörda för sina rättigheter och
ställa krav så att målen uppfylls i tid.
De kan vara med och påverka där ni
bor, i Sverige och i världen, nu och
i framtiden. Inspireras av barn jorden
runt på s. 92–95 i Globen.
No Litter Generation tar upp
klimatförändringarna samt nedskräpningens orsaker och konsekvenser,
som smutsigt dricksvatten, (mål 6),
skräpiga städer (mål 11), plast i haven
(mål 14), och klimatkrisen (mål 13).

WCP-PROGRAMMET STEG 4

Bryt fattigdomscirkeln
Barn som lever i fattigdom får sina
rättigheter kränkta på många sätt. I den här
övningen arbetar eleverna i grupper om fyra.
1. Varje grupp får en uppsättning kort.
Gruppens uppgift är att placera korten i en
cirkel med fattigdomskortet överst. De andra
korten ordnas klockvis runt cirkeln så att
man kan se vad som orsakar vad.
2. När gruppen är överens diskuterar de vad
som kan göras för att bryta den onda cirkeln.
3. Vilka insatser skulle de vilja se? Kanske
väljer dina elever att införa ett program som
säkerställer att alla barn får fri skolmat.
Hur skulle det påverka resten av förloppet?
4. Redovisa i helklass.
Diskutera utifrån frågeställningarna:
• Vilka faktorer kan tänkas påverka fattigdom?
• Finns det fler än dem man kan läsa om
på korten?
• Varför är fattigdom en ond cirkel? Varför
leder det ena till det andra?
• Vilka åtgärder kom din grupp fram till?
• Räcker det med att bryta fattigdomscirkeln
med en enda åtgärd?
• Vilket förslag tror ni är enklast att genomföra?
• Vad krävs för att förslagen ska kunna bli
verklighet?

TANKEÖVNING
När ett mål uppfylls banar
det väg för att ett annat eller flera
andra kan uppnås.

Be eleverna fundera:

FATTIGDOM
Ungefär 385 miljoner av
jordens barn lever i stor fattigdom vilket påverkar deras liv.
 Koppla till Globalt mål 4

SKOLA
Barn som ofta är sjuka har
svårt att ta sig till skolan, eller
hänga med i studierna.
 Koppla till Globalt mål 4

HUNGER
Barn som lever i fattigdom får
sällan tillräckligt med mat
eller näringsriktig mat.
 Koppla till Globalt mål 2

ARBETSLÖSHET
Barn som inte fått utbildning
blir arbetslösa eller får dåligt
betalda arbeten.
 Koppla till Globalt mål 8

UNDERNÄRING
Barn som inte får tillräckligt
med mat blir undernärda och
utvecklas inte som de ska.
 Koppla till Globalt mål 2

LÅGA LÖNER
Föräldrar som inte har arbete
kan inte ge barnen mat
husrum eller kläder.
 Koppla till Globalt mål 8

YRKESUTBILDNING
Barn som inte lärt sig läsa,
skriva eller räkna, kan inte
studera vidare.
 Koppla till Globalt mål 4

HÄLSA
Barn som är undernärda får
dålig motståndskraft mot
sjukdomar.
 Koppla till Globalt mål 3

Barnets rättigheter
och globala målen
Låt eleverna leta samband
mellan barnkonventionens artiklar
och olika globala mål och delmål.

Finns det något mål som vi kan
ta bort utan att det påverkar
möjligheten att uppnå ett annat?
(Antagligen inte.)

• Fördela artiklar ur barnkonven
tionen mellan eleverna, som
artiklarna 2, 6, 19, 23, 24, 28, 29
och 38 (s. 12–13 i Globen).

Ett exempel: Om fler får tillgång
till rent vatten och sanitet (mål 6),
skapas bättre förutsättningar
för god hälsa (mål 3). Friskare
barn klarar skolan bättre och
får utbildning (mål 4), vilket ger
större chans till bra jobb (mål 8)
och minskad fattigdom (mål 1)
och hunger (mål 2).

• Uppgiften för varje barn eller
par/grupp är att koppla ˮsinˮ
artikel till ett eller flera globala
mål. Eleverna kan utgå ifrån
beskrivningarna på s. 90–91
i Globen, eller motsvarande
på webben, där kopplingarna
mellan de globala målen och
barnets rättigheter framgår.
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WCP-PROGRAMMET STEG 5

STEG 5:

BARNRÄTTSHJÄLTAR & FÖRÄNDRARE

Funderingar utifrån barnrättshjältarnas arbete.

Eleverna diskuterar barnrättshjältarnas strategier för förändring. Vilken tror de funkar bäst?

Eleverna inspireras av
barnrättshjältar, vars
arbete ofta väcker vilja
till eget engagemang.
De åtta nominerade barnrätts
hjältarna har tidigare fått World’s
Children’s Prize. Nu är de nominerade
till att bli World’s Children’s Prize
Årtiondets barnrättshjälte. Först
när eleverna har lärt sig allt om
kandidaterna och barnen de kämpar
för, väljer de sin favorit i världsomröstningen Global Vote.

UNDERSÖK UTMANINGARNA

Barnrättshjältarna arbetar för barns
lika rättigheter och värde. Däribland
finns barn som:
• tvingas gifta sig.
• inte får gå i skolan.
• diskrimineras på grund av
funktionsvariationer.
• växer upp i krig och på flykt
• växer upp i fattigdom.
• är hemlösa eller växer upp
på institution.
• utnyttjas i barnsexhandel.
• tvingas till slavarbete.
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GLOBALA MÅL
FÖR BARNS RÄTT

Barnrättshjältarna och de globala målen.

Genom barnrättshjältarnas livshistorier får eleverna djupare kunskap
om globala frågor och lösningar som
bidrar till att nå de globala målen
och därigenom till ökad respekt för
barnets rättigheter.

AKTION GER HOPP

Eleverna upptäcker att saker kan
utvecklas till det bättre och att alla
kan vara med och skapa förändring.
Det väcker hopp. Genom att identifiera
sig med andra barn ökar förmågan
till inlevelse och empati, vilket
uppfyller läroplanens mål att ”utveckla elevernas känsla för samhörighet,
solidaritet och ansvar för människor
också utanför den egna gruppen”
(Lgr 11).

ÖVNINGAR

På s. 16–19 finns övningar som ger
möjlighet att undersöka och samtala
om utifrån barnrättshjältarna och
barnen de kämpar för. Kan eleverna
hitta orsaker till, effekter av och
lösningar till olika problem och
utmaningar? Hur skulle de själva
kunna bidra till förändring?

Globens berättelser fångar barnens
uppmärksamhet och bygger kunskap.

MATERIAL
✲

✲

Berättelser om kandidaterna
och om barnen de kämpar för
på nätet och på s. 29–89
i Globen
Filmklipp om kandidaterna
och barnen på
worldschildrensprize.org/
videodecadechildrighthero

WCP-PROGRAMMET STEG 5

1. Murhabazi Namegabe, Kongo-Kinshasa
Murhabazi kämpar för barn
soldater, flickor utsatta för övergrepp
och andra utsatta barn som växer upp
i skuggan av ett av världshistoriens
mest brutala krig.
På hans och organisationen
BVES hem och center får barnen mat,
kläder, trygghet, hälsovård, terapi,
skolgång, och förstås, kärlek. För detta
har han fängslats, misshandlats och
hotats till döden. Murhabazi bidrar till

att nå globala mål och delmål bl.a.
genom att barn får:
• Hälso och sjukvård (mål 3).
• God utbildning (mål 4).
• Skydd mot och hjälp efter våld
och sexuellt våld (mål 5).
• Skydd mot att utnyttjas som
soldater (mål 8).
• Växa upp i fredliga och inkluderande
samhällen (mål 16).

2. Anna Mollel, Tanzania
Anna kämpar för massajbarn med
funktionsvariationer och andra fattiga
barn på landsbygden i norra Tanzania.
Anna och hennes organisation
Huduma ya Walemavu ger barn med
funktionsvariationer en chans att
leva ett värdigt liv. De ges sjukvård,
operationer, sjukgymnastik, terapi
och tillgång till rullstolar och andra
hjälpmedel, skola, trygghet och kärlek.
Anna bidrar till att nå globala mål och

delmål bl.a. genom att barn får:
• Ekonomisk trygghet och slipper
leva i fattigdom. (mål 1).
• God utbildning (mål 4).
• Skydd mot diskriminering och
samma rättigheter som andra,
oavsett funktionshinder eller
andra utmaningar (mål 10 och 11).

3. James Kofi Annan, Ghana
James kämpar mot att barnslaveri
i fiskeindustrin på sjön Volta i Ghana.
Han var själv barnslav i sju år hos en
fiskare, och menar att fattigdom är
grundorsaken till att föräldrar lämnar
bort sina barn.
Befriade slavbarn får hjälp på
James och organisationen Challenging Heights syndade boende, innan
de mår bra nog att återförenas med
sina familjer. Fattiga mammor ges

utbildning och lån så att deras barn
slipper hamna i slaveri. James bidrar
till att nå globala mål och delmål bl.a.
genom att barn får:
• Minskad fattigdom (mål 1)
• Hälso- och sjukvård (mål 3).
• God utbildning (mål 4).
• Skydd mot skadligt arbete,
tvångsarbete, barnslaveri, övergrepp och våld (mål 8, mål 16).

4. Malala Yousafzai, Pakistan
Malala kämpar för flickors rätt till
utbildning och ett liv i frihet, i Pakistan och världen över. Som 15-åring
sköts hon i huvudet av talibanerna
som ville tysta henne. Istället blev
hennes röst för ännu starkare.
Idag stöttar hon och organisationen
Malala Fund lokala aktivister i Syrien,
Nigeria, Pakistan m.fl. länder där
flickor är drabbade av orättvisor och
våld. Malala kräver att världens ledare

ska hålla sina löften till utsatta flickor,
och ser till att dessa får berätta sina
historier, och kräva sina rättigheter.
Malala bidrar till att nå globala mål
och delmål bl.a. genom att barn får:
• God utbildning (mål 4).
• Ökad jämställdhet och minskad
ojämlikhet (mål 5, 10).
• Växa upp i hållbara samhällen
(mål 11).
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5. Phymean Noun, Kambodja
Phymean kämpar för fattiga barn
som lever på soptippar i Kambodja
och deras rätt till utbildning.
Hon och organisationen People’s
Improvement Organization (PIO),
ser till att barnen, även de som har
HIV/Aids, går i skolan och får tillgång
till mat, rent vatten och sjukvård.
De uppmuntras att drömma och att
utveckla sina intressen. Föräldralösa
och övergivna barn får växa upp på

Phymeans barnhem. Phymean bidrar
till att nå globala mål och delmål
bl.a. genom att barn får:
• Minskad fattigdom (mål 1).
• Äta sig mätta (mål 2).
• Bättre hälsa och mående (mål 3).
• God utbildning (mål 4).
• Skydd mot diskriminering (mål 10).
• Växa upp i hållbara samhällen
(mål 11).

6. Manuel Rodrigues, Guinea Bissau
Manuel, som tyvärr gick bort
2020, kämpade för blinda barn och
barn med andra funktionsvariationer
i Guinea-Bissau. Hans organisation
AGRICE fortsätter att ge barnen
möjlighet till ett värdigt liv genom
tillgång till hälso- och sjukvård, mat,
ett hem, skolgång, trygghet och kärlek.
AGRICE räddar barn som har
övergetts eller gömts, men utbildar
och stöttar också familjerna så att det

inte ska hända igen. På så sätt bidrar
de till att nå globala mål och delmål
bl.a. genom att barn får:
• Minskad fattigdom (mål 1).
• Bättre hälsa och mående (mål 3).
• God utbildning (mål 4).
• Skydd mot diskriminering och
samma rättigheter som andra,
oavsett funktionshinder eller
andra utmaningar (mål 10 och 11).

7. Rachel Lloyd, USA
Rachel kämpar mot mot att barn,
särskilt flickor och transpersoner,
utnyttjas i kommersiell sexuell
exploatering i USA.
Rachel och organisationen GEMS
stöttar flickor och unga kvinnor genom
bl.a. skyddat boende, hjälp till utbildning och arbete, samtal, juridiskt stöd
och kärlek. Överlevare från barnsexhandel utbildas till ledare som hjälper
andra. Vuxna, som socialarbetare och

poliser, utbildas om barnsexhandel
och flickors rättigheter. Rachel bidrar
till att nå globala mål och delmål
bl.a. genom att barn får:
• Bättre hälsa och mående (mål 3).
• God utbildning (mål 4).
• Ökad jämställdhet (mål 5).
• Anständiga arbetsvillkor (mål 8).
• Skydd mot för våld och övergrepp,
sexuell exploatering samt
människohandel.

8. Ashok Dyalchand, Indien
Ashok kämpar mot mot barnäktenskap och för flickors lika rättigheter
i Indien.
För att både skydda och stärka flickor
och deras ställning i fattiga byar, startar Ashok och organisationen IHMP
startat tjejklubbar där de får kunskap,
självförtroende och stöttar varandra
i att övertyga föräldrar om att få slippa
barnäktenskap och gå klart skolan. I
motsvarande killklubbar lär sig pojkar
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och unga män lärt sig om barnäktenskap,
flickors rättigheter och jämställdhet.
Ashok bidrar till att nå globala mål
och delmål bl.a. genom att barn får:
• Minskad fattigdom och hunger
(mål 1, 2).
• Ökad jämställdhet, med stopp för
alla skadliga traditioner (mål 5).
• God utbildning (mål 4).
• Minskad ojämlikhet och diskriminering (mål 10).

effek ter
(grenar)

Pro b l e m e t

WCP-PROGRAMMET STEG 5

lösningar
(fru k t)
orsaker
(röt ter)

Problemträdet hjälper eleverna att visualisera sina tankar och få syn på
kopplingar mellan orsak och verkan samt lösningar. De tar utgångspunkt
från en barnrättshjältes arbete, men bidrar också med egna idéer.

PROBLEMTRÄDET
Låt eleverna arbeta i mindre grupper eller
enskilt, för att hitta orsaker, effekter och lösning
ar kopplade till olika utmaningar och problem
som barnrättshjältarna ställs inför. Varje elev
eller grupp av elever arbetar med varsin barn
rättshjälte i taget.
1. Eleverna ritar ett träd och skriver problemet/utmaningen
på trädstammen, till exempel hemlösa barn, barn som
tvingas till slavarbete eller barnäktenskap.
2. Skriv olika tänkbara orsaker på postitlappar och sätt
på trädets rötter som fattigdom, fördomar, traditioner
eller diskriminering av vissa grupper.

3. Skriv effekter, följder av problemet på postitlappar
och sätt på grenarna. Till exempel ohälsa eller övergrepp. Ta ett steg tillbaka och fundera. Fattas något?
Kanske ska några av orsakerna och effekterna
byta plats?
4. Försöka identifiera lösningar som barnrättshjältarna
har använt, men kom gärna också med egna idéer.
Rita frukter och skriv lösningarna på dem innan de
hängs upp i trädet.
5. Ta ett steg tillbaka och reflektera tillsammans.
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FÖNSTER MED UTSIKT
Eleverna jobbar först
enskilt och funderar kring olika
lösningar, för att sedan ta ett
samlat grepp och gemensamt
välja den bästa lösningen.
1. Dela upp klassen i grupper om fyra.
Grupperna får ett A3-papper där
de ritar ett fönster med fem rutor
(se bild). Alla ska nå att skriva
på pappret.
2. Dela ut varsin frågeställning till
grupperna, och en text att läsa eller
filmklipp att titta på om barn
rättshjältarna och/eller barnen
de kämpar för. Det kan till
exempel vara:
• Ett barn som tvingas utföra skadligt
arbete, kanske under slavliknande
förhållanden.
Diskutera: Vilka barn löper störst
risk att förslavas och utnyttjas? Vad
kan göras för att få stopp på nutida
slaveri?

• Ett barn som är hemlöst, och
tvingas göra allt hen kan för att
överleva.
Diskutera: Hur hamnade barnet
på gatan/i hemlöshet? Rymde
hen kanske hemifrån på grund av
övergrepp? Eller förlorade hen sitt
hem i en naturkatastrof? Vad måste
göras för att alla barn inte ska växa
upp i ett tryggt hem i framtiden?
3. Alla får en bestämd tid till att läsa
texten och tänka själva. Sedan
skriver var och en minst tre förslag
på problemlösningar i ”sin” ruta.
4. Eleverna berättar om sina respektive
förslag för varandra, och om hur de
har resonerat.
5. Till slut väljer eleverna de förslag
de tycker verkar bäst och skriver
upp dem i mitten.
6. Grupperna presenterar sina idéer
i helklass.

Orsakskedjor
Låt eleverna fundera och samtala om orsakerna
till exempelvis något av de problem som barnrätts
hjältarna försöker lösa. Till exempel att 130 miljoner
flickor i världen inte får den utbildning de har rätt till.
1. Förklara kort att en del barn inte får gå i skolan
med utgångspunkt från faktatexter och reportage
i Globen eller på nätet.
2. Skriv ”barn som inte får gå i skolan” på tavlan
eller på ett stort papper.
3. Be eleverna föreslå anledningar till varför en del
barn inte får gå i skolan, och/eller inte får den
utbildning de har rätt till. Kanske säger de ”missbruk”, ”fattigdom” ”de är föräldralösa” eller ”krig”.
Skriv upp alla förslag.

18

4. När ni har tillräckligt många förslag kan ni gemensamt börja dra streck och pilar mellan dem för
att se orsakskedjor och sammanhang. Eleverna
kanske upptäcker att en del saker ska bort medan
andra saknas, som några av de grundläggande
orsakerna till att barn inte får god utbildning:
bristande jämlikhet, fattigdom och brist på
respekt för barnets rättigheter.

VARFÖR?

Den här övningen inspirerar eleverna till att ta
ställning och göra sin röst hörd om det de tycker
är viktigt, ställa frågor och ta debatten. Resultatet
kan delas med andra genom en utställning, en
skoltidning eller i sociala medier.

WCP-PROGRAMMET STEG 5

Barn i Benin rollspelar som barnrättshjältar.
T.v.: Elever i Nigeria spelar upp en scen ur
ett barns liv.

Under en presskonferens i Sverige ställs
krav på respekt för barnets rättigheter.

Rollspel
Använd rollspel som ett sätt att låta eleverna gestalta det de har upplevt
genom berättelser. Innan övningen behöver eleverna alltså ha läst om
till exempel barnrättshjältarna och barnen de kämpar för.

1. Dela in klassen i grupper om fyra. De kan välja mellan
scenarierna eller hitta på egna.
2. När eleverna har valt scenario arbetar de med
förberedelserna, som att skriva repliker, frågor eller
ˮfusklapparˮ. De kan använda sig av metoden Fönster
med utsikt (se s. 18) där alla fyra först skriver egna
förslag och sedan jämför och sammanställer.
3. Ge eleverna tid att öva. Vill de ha med rekvisita eller
kanske klä ut sig? Ge stöd och gå in med förslag och
uppmuntran om gruppen kör fast.
4. Låt grupperna spela upp sina scenarier för klassen,
eller kanske för inbjudna föräldrar.
Övningen ger möjlighet att öva på att formulera sig och
kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera texter för
olika syften samt anpassa språket efter olika mottagare
och sammanhang. De tränar sig också på att argumentera
i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

SCENARIO 1: ETT VIKTIGT ÖGONBLICK

Gruppen väljer ett viktigt ögonblick i en av barnrätts
hjältarna liv och gestaltar det. De spelar olika roller, där
en är barnrättshjälten medan andra spelar personer som
är viktiga i just detta sammanhang. Med utgångspunkt
i barnrättshjältens berättelse kan de skriva en scen eller
bara improvisera utifrån den situation de valt.

SCENARIO 2: ETT BARNS HISTORIA

Gruppen fokuserar på ett av barnen som har fått stöd av
en av barnrättshjältarna och gestaltar en situation i hens
liv. De spelar olika roller, utöver barnet kanske en förälder,
en lärare eller barnrättshjälte. Med utgångspunkt i barnets
berättelse kan de skriva en scen eller bara improvisera
utifrån den situation de valt.

SCENARIO 3: PRESSKONFERENS/INTERVJU

Två elever spelar journalister, en är barnrättshjälte och
en är ett av barnen hen har stöttat. Under en simulerad
presskonferens eller intervju ställer journalisterna frågor
till barnrättshjälten och barnet. Eleverna kan komma
överens om frågor och svar eller så kan de arbeta i varsitt
par och låta frågorna och svaren bli en överraskning.
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DEN GLOBALA RESAN
Gör en resa i fantasin som
låter eleverna lära sig på djupet.
Dela upp klassen i ”reporterteam”
och skicka iväg dem på en simulerad
resa till länder som står i fokus
i årets WCP-program. Eleverna
rapporterar om barnrättshjältarnas
och barnrättsambassadörernas arbete
och använder berättelserna i Globen
och på nätet som underlag.

1. Tillverka resedokument

Förbered er som ni skulle göra inför
en verklig resa: Skaffa pass och visum,
”köp” biljetter, planera reskassan och
kolla upp resmålet.
Du hittar alla dokument på
worldschildrensprize.org/
materialglobaltrip

4. Reporteruppdraget

När eleverna anländer och har checkat in på sina hotell får reporterteamen
det första av en serie uppdrag som du
förberett. Det kan ske på många olika
sätt – bara fantasin sätter gränser.
Eleverna kan studera kartor, besöka
berömda platser och rollspela som
barnrättshjältar, barn och journalister.
De kan skriva reportage, ”ta bilder”
(eller rita) och skriva resedagbok. Se
exempel på worldschildrensprize.org/
theglobaltrip

Använd i många ämnen

Under den Globala resan kan dina
elever till exempel:
• Använda matematik för att beräkna
avstånd och tidszoner, restider
mellan de olika länderna och ert
land, studera valutakurser, tids
skillnader och barnrättsstatistik.
2. Träna språkkunskaperna
• Utveckla språk och kommunika
tionsförmåga genom att
Låt eleverna göra en egen ”reseparlör”.
skriva dagbok, dikter, vykort, brev,
Samla ord som flygplats, bagage, pass,
faktatexter, intervjuer och/eller
busshållplats, tågstation och hotell på
reportage, samt manus till TV- och
andra språk. Kanske också meningar
radioprogram.
som ”Kan du visa mig vägen till…”
”Vilken tid går bussen?” eller ”Jag
Hemkomsten
kämpar för barnets rättigheter!”.
• Sammanställ och samla elevernas
3. Åk iväg
arbeten när resan är över. Kanske
vill ni göra en utställning, en
Ställ upp stolar i klassrummet som
väggtidning eller en skoltidning.
i en buss, ett tåg eller ett flygplan.
Eller låt helt enkelt eleverna samla
Några elever rollspelar som biljett
alla sina dokument i individuella
kontrollanter eller flygplansbesättning.
mappar efter avslutad resa.
Under ”resan” kan ni visa videoklipp
från worldschildrensprize.org/
videochildrightsambassadors och
worldschildrensprize.org/
videodecadechildrighthero

Hitta rätt i en ny stad.
Tillverka egna pass och
andra resedokument.
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VARFÖR GÖRA DEN
GLOBAL A RESAN?
Arbetet hjälper eleverna att utveckla
sin förmåga till att:
Engelska och svenska
• Formulera sig och kommunicera
i tal och skrift.
• Läsa och analysera texter för
olika syften.
• Anpassa språket efter olika syften,
mottagare och sammanhang.
Samhällskunskap
• Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i aktuella samhällsfrågor
och argumentera utifrån fakta,
värderingar och olika perspektiv.
• Reflektera över mänskliga
rättigheter samt demokratiska
värden, principer, arbetssätt och
beslutsprocesser.
• Kommunicera med bilder för att
uttrycka budskap.
Matematik
• Formulera och lösa problem.
Bild
• Kommunicera med bilder för att
uttrycka budskap.

Väskan packad!

WCP-PROGRAMMET STEG 6

STEG 6:

DEMOKRATI & VALRÖRELSE
World’s Children’s Prizeprogrammet innehåller en global
världsomröstning. I varje skola
anordnar eleverna egna valdagar,
de skapar valbås, valurnor
och utser valförrättare och
rösträknare. Inför Global Votedagen är det viktigt att lära sig
om hur demokrati och en rättvis
valrörelse fungerar.
Berätta först om och låt eleverna
diskutera demokratins grundprinciper. När de senare genomför sin
egen valdag i Global Vote, ska samma
principer råda som i t.ex. Sveriges
riksdagsval. Ge exempel på hur
vuxenval ibland påverkas av falska
nyheter i sociala medier, och i diktaturer som ibland håller val som påstås
vara demokratiska men där bara en
kandidat eller ett parti får ställa upp.
Berätta också att utgången i politiska
val ibland påverkas av korruption och
maktmissbruk.

Följ tidslinjen

Utgå ifrån demokratins historiska
utveckling och låt eleverna titta på
den parallella utvecklingen i Sverige
eller något annat land.
1. I Globen (s. 21–23) och på nätet
finns en tidslinje över demokratins
historia. Gå igenom den med eleverna
eller låt dem arbeta enskilt, i par
eller grupp. Vill de lägga till något?
2. Dela in eleverna i par/grupper
som får göra en egen tidslinje över
den demokratiska utvecklingen
i Sverige (eller något annat land).
De kan leta information på nätet
och i skolböcker.
3. Samla klassen och gör en tidslinje
tillsammans, där alla får lägga till
från sin egen tidslinje. Be eleverna
kommentera, var något förvånande?
Har de lärt sig något nytt?

Driv en valrörelse

Låt eleverna driva sin egen
valrörelse och hitta sätt att
sprida kunskap om de olika
barnrättshjältar som är
kandidater i världsomröst
ningen Global Vote.
Eleverna kan arbeta både enskilt eller
i grupp. De kan skriva och hålla tal,
teckna och måla, diskutera och reflektera över en mängd viktiga frågor.
I arbetet är det viktigt att diskutera
skillnaden mellan information och
propaganda, och hur lätt det kan vara
att överdriva och skapa falska nyheter
som lurar och manipulerar väljarna.
Berätta att i vuxenval har det ibland
hänt att vissa kandidater, som har mer
pengar och makt än andra, har kunnat
köpa mer utrymme i medier eller har
mutat eller hotat valarbetare att fuska.
Kreativa uppgifter kan till exempel
handla om:
• Gör valaffischer. Diskutera
hur utformningen ska göra att
budskapet blir tydligt och når fram.
Studera gärna valaffischer från
vuxna val – vad fungerar bättre på
valaffischer riktade till barn? Vad är
skillnaden mellan valinformation
och propaganda?

Gör egna valaffischer.

• Kampanja i sociala medier.
Skapa bilder, filmer och budskap
för till exempel Instagram och
Facebook. Studera hur andra
valkampanjer bedrivs på nätet och
diskutera sanningshalten i deras
budskap. Hur får man klick utan att
ljuga eller överdriva?
• Rollspela. Ordna presskonferenser och håll valtal – se gärna
förslagen till scenarier på s. 19 eller
hitta på egna.

ALLA BEHÖVER INTE
GÖRA ALLT

I den här upptakten till valdagen
Global Vote kan alla elever bli engagerade i förberedelserna och på olika sätt
informera och engagera varandra. Här
finns möjligheter att integrera ämnen
som bild och svenska. Alla gör inte allt,
men tillsammans bildar valrörelsen
och valförberedelserna en helhet.
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STEG 7: GLOBAL VOTE
När eleverna deltar i och arbetar
praktiskt med Global Votedagen förstår de hur demokrati
fungerar i praktiken. I Globen
och på webben möter eleverna
andra barn jorden runt som
förbereder och genomför sina
valdagar. Det ger inspiration
och idéer och skapar en känsla
av global gemenskap.
KOM IHÅG!

Eleverna går till val efter att ha tagit
reda på fakta om kandidaterna man
ska välja mellan. Ingen annan ska få
påverka barnets val, varken kompisar
eller andra.

Det här behövs:
RÖSTLÄNGD

I röstlängden ska alla elever på skolan
som har rösträtt stå med. På valdagen
prickas sedan varje elev av när de
lägger sin röst i valurnan. Eleverna får
rösta från och med det år de ska fylla
tio, till och med det år de fyller 18.

VALSEDLAR

Kopiera lärarhandledningens baksida
med röstsedlar, eller tillverka egna.
En fördel med de förtryckta röstsedlarna är att de används av skolor i hela
världen. Det förstärker känslan av att
delta i en världsomröstning i gemenskap med andra barn jorden runt.

UTSE NYCKELPERSONER

• Valförrättare – prickar av de
röstande i röstlängden och lämnar
ut röstsedlarna.
• Valkontrollanter – kontrollerar
valet, färgmärkningen och röst
räkningen.
• Rösträknare – räknar rösterna och
presenterar skolans röstresultat.

VALFRI VALDAG

Ni ordnar er Global Vote-dag när ni
vill fram till och med den 16 april 2021.
Ibland är det bara en klass som deltar,
ibland röstar alla elever på skolan. För
några elever kan det bli en hel- eller
halvdag, om de tar på sig nyckelroller
under själva valdagen och fungerar
som valförrättare, valkontrollanter
och rösträknare. Självklart kan dessa
uppgifter också delas upp mellan olika
elever under dagen.

VIKTIGA FÖRBEREDELSER

Precis som inför ett val till riksdag
och regering måste skolans Global
Vote-dag förberedas noggrant.

MATERIAL
✲

✲

✲

Fakta och reportage om Global
Vote s. 9, 24–28 i Globen,
på worldschildrensprize.org
och i sociala medier
Filmer från barns Global
Vote-dagar i världen: youtube.
com/worldschildrensprize
Ladda ner valsedlar:
worldschildrensprize.org/
ballots

22

MOTVERKA VALFUSK

Förbered färg som valförrättarna
sedan kan märka elevernas fingrar
eller naglar med, efter att barnen
stoppat sina röstsedlar i valurnan.
Färger som är svåra att tvätta bort
är till exempel växtfärger, färg från
stämpeldyna eller märkpenna.

TÄNK OM...

VALBÅS

Valbås behövs för att bevara valhemlig
heten. Använd fantasin! I Pakistan gör
ökenskolorna valbås genom att ställa
två sängar på högkant och täcka dem
med tyg. I Brasiliens regnskog kläs
bambuställningar med löv. Ni kan
också kontakta er lokala valmyndighet
och låna deras valbås.

VALURNOR

Tillverka egna valurnor av kartonger,
burkar, krukor, flätade palmträdsblad
eller vad som helst som kan rymma
valsedlar. Valurnorna kan kläs in och
dekoreras med till exempel WCPsymbolen med regnbågsbarnen, bilder
från Globen, teckningar eller tyg.

... e leverna kan bjuda in familjer
och lokala politiker att få uppleva
Global Vote-dagen. Det är lärorikt,
roligt och spännande för vuxna att
vara med.
... e leverna i god tid kan bjuda
in lokala medier som
kan bevaka Global
Vote-dagen. Det ger
barnen en
plattform
från vilken de
kan göra sin
röst hörd.

Finfina valurnor.

WCP-PROGRAMMET STEG 7

GLOBAL VOTEDAGEN!
VALFÖRRÄTTARNA SKÖTER
RÖSTLÄNGDEN

Eleverna ställer sig i valkön. En efter
en kommer de fram till valförrättarna,
som delar ut röstsedlar och prickar av
eleverna i röstlängden.

VALBÅS
BEVARAR
HEMLIGHET

DAGS ATT FIRA!

Det känns viktigt
och rätt för barnen
att ingen kan se
vad de röstar på.
De kliver ensamma in i valbåsen,
med röstsedeln i
handen, markerar
sitt val och viker ihop röstsedeln.
Sedan lämnar de valbåset och lägger
sin röst i valurnan.

Många skolor avslutar med fest.
Jorden runt ser barn fram emot
den här dagen med spänning och
glädje. En del skolor har en ceremoni
på skolgården med tal om barnets
rättigheter, musik och uppträdanden.

INTE EN TÄVLING!

Global Vote är inte en ”tävling”.
Alla kandidater har gjort fantastiska
insatser. Alla tre hedras vid WCP-
ceremonin och får pengar till sitt
arbete för barn. Den som får flest
röster får The World’s Children’s Prize
for the Rights of the Child. De andra
två kandidaterna får The World’s
Children’s Prize Honorary Award.

Rapportera skolans
röstresultat

VALKONTROLLANTER
BEVAKAR

De som utsetts till valkontrollanter
håller ögonen på att alla prickas av i
röstlängden, att ingen försöker rösta
två gånger och att inga falska valsedlar
hamnar i valurnorna!

RÄKNA RÖSTERNA

När alla barn röstat är det dags för
rösträknarnas insats. Till sist kan
resultatet i skolans omröstning
avslöjas.

DET STORA AVSLÖJANDET!

Vill ni vara med?

När alla röster i världen har räknats samman avslöjar
barn själva den stora nyheten om World’s Children’s
Prize barnrättshjältar och kräver respekt för barnets
rättigheter. Detta sker samma dag över hela världen.
(Exakt datum publiceras på WCP-webben.)
Dina elever kan samla hela skolan för att avslöja
resultatet, eller bjuda in lokala politiker och medier till
en barnledd presskonferens (World’s Children’s Press
Conference). Där berättar de också vilka förändringar
kring barnets rättigheter de vill se.

MATERIAL

Hjälp eleverna att rapportera
röstresultatet i valurnan på
WCP-webben, senast midnatt
den 16 april 2021. Alla röster
i hela världen räknas samman
så meddela inte bara vem som
fick flest röster på er skola utan
röstsiffran för varje kandidat! Ni
kan också mejla röstsiffrorna till
info@worldschildrensprize.org

Avslöjandet görs kort efter att världsomröstningen
avslutats. Kontakta WCP om er skola vill arrangera
presskonferens. Om ni är flera Global Friend-skolor
i en kommun eller ett län som når ut till samma medier
kan ni ha presskonferens tillsammans.

✲
✲
✲

Inspireras av andra barn och få tips på s. 128 i Globen
Barnrättsfaktablad och allt annat ni behöver finns på:
worldschildrensprize.org/wcpc
Filmklipp på youtube.com/worldschildrensprize
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STEG 8:

Jorden Runt-loppet för
en bättre värld
Mot slutet av programmet
arrangeras finalen på Jorden
Runt-loppet för en bättre värld i
Sverige och jorden runt.

• Bildar en mänsklig kedja.
• Springer, går eller på annat sätt tar
sig framåt tre kilometer.

Nu är det dags för barn i hela världen
att sprida sin nyvunna kunskap och
visa sitt engagemang i en manifestation för barnets rättigheter och de
globala målen för hållbar utveckling.

Om ni vill och har tid kan eleverna
bjuda in föräldrar, lokala organisationer, politiker och/eller medier. Dessa
får uppleva det historiska ögonblick
då miljoner barn omfamnar jordklotet
och berättar om vilka förändringar de
vill se vad gäller respekten för barns
rättigheter och uppfyllandet av de
globala målen.

HUR GÅR DET TILL?

Avsätt ett par lektioner då eleverna:
• Framför sina krav på förändring
med plakat, banderoller och
tal. Posta gärna också bilder och
budskap i sociala medier med
#jordenruntloppet och
#worldschildrensprize

BJUD IN OMVÄRLDEN

runt jordklotet. Nu är målet att nå
långt över hundra varv!
Berätta sedan för oss på WCP hur
många barn som deltog så att vi kan
räkna hur många varv runt jorden
som barn tillsammans tillryggalagt för
ett bättre lokalsamhälle, land och en
mer medmänsklig värld.
➜ Rapportera från ert
Jorden Runt-lopp på
worldschildrensprize.org/
report-round-the-globe-run

ÖVER HUNDRA VARV

I tidigare Jorden Runt-lopp har barn
i världen hittills samlat ihop över 3,4
miljoner kilometer – nästan 86 varv

MED STÖD FRÅN

Jorden Runt-loppet för en bättre värld är ett samarbete med Sveriges Olympiska Kommitté.
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Hur går det till?

Barn jorden runt förbereder sig inför finalen av Jorden Runt-
loppet genom att under WCP-programmet lära sig om barnets
rättigheter och de globala målen.

I Globen och på webben finns berättelser och fakta, text, bilder
och film som levandegör barnets rättigheter och de globala
målen. Det skapar förståelse, kunskap och engagemang.

I klassrum i Sverige och Moçambique, Nepal och många
andra länder jobbar elever med konkreta, praktiska övningar
och arbetssätt, för att förstå globala utmaningar på djupet.

Många gör affischer och loggböcker, egna filmer
och fantasifulla rollspel i förberedelserna.

Till slut samlas barn för att ställa krav på förändring, samt bilda
en så lång mänsklig kedja som möjligt. Tillsammans med miljoner
andra får de ihop 100 varv runt jorden.

På en del håll bildar barnen cirklar, som ett symboliskt omfamnande och omhändertagande av jordklotet. I norra Sverige väljer
en del barn skidor istället för att gå eller springa i gympaskor.

På skyltar och banderoller lyfter barnen de frågor de tycker
är viktiga, från att minska fattigdomen och öka jämställdheten,
till att rädda klimatet och stoppa barnäktenskap och barnarbete.

En del springer flera varv runt skolgården, andra går runt i sitt
närsamhälle. Här visar barn från Murehwa i Zimbabwe alla i sin
omgivning sina krav på förändring för de globala målen.
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STEG 9:

NO LITTER
GENERATION

No Litter Generation ger möjlighet att utforska barns
rätt till en ren och hälsosam miljö. Det handlar om
allt från klimatförändringar och hållbar konsumtion,
till nedskräpningens konsekvenser i närmiljön,
Sverige och i hela världen.
Barn i Zimbabwe kräver stopp för klimatförändringarna.

Klimataktion
Eleverna läser faktatexter
om klimatförändringarna i
Globen eller på nätet.
Studera vetenskapen bakom stigande
temperaturer och varför klimatförändringar sker. Koldioxidutsläpp syns inte
men smutsar ner luften och påverkar
jordens klimat. Allt förorsakas av vårt
sätt att producera och konsumera
varor och energi.

Leta lösningar

Eleverna arbetar enskilt, i par och
grupper för att hitta lösningar som
motverkar klimatförändringar.
Gör så här:

Avsluta med att fundera på vad ni
kan göra gemensamt på skolan för
att uppmärksamma både problemen
och lösningarna.

Diskussionsfrågor

• Vad är klimatförändringarna?
Har du sett några effekter av det där
du bor?
• Har du märkt några förändringar i
vädermönster där du bor? Regnar
det till exempel mindre eller mer
nu än tidigare år?
• Är det varmare eller kallare
genomgående året? Vad säger äldre
människor i din närhet – var det
annorlunda när de var i din ålder?

1. Börja enskilt: Varje elev skriver
ner sina tankar, minst tre punkter,
under några minuter.

• Hur ren är luften där du bor?

2. Låt eleverna sitta i par. Varje par
berättar för varandra hur de tänkt
och jämför.

• Finns det lagom med vatten i sjöar
och/ eller bäckar/floder där du bor
(jämfört med tidigare)?

3. Par + par: Två par delar sina tankar
med varandra. Tillsammans väljer
gruppen ut de tre punkter som de
vill presentera för klassen.

• Har du märkt några negativa
effekter för djur och/eller fisk som
kan bero på föroreningar?

4. Varje grupp presenterar sina tankar
och idéer i helklass.
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• Avsluta med att diskutera vad ni
kan göra tillsammans i skolan för
att skapa uppmärksamhet kring
både problem och lösningar vad
gäller klimatförändringarna. Vilket
ansvar har varje individ och vad är
upp till kommuner, regeringen och
riksdagen, andra länder, företag
eller kanske FN? Finns det andra
parter som spelar roll?

MATERIAL
✲

• Hur kan du och andra barn och
vuxna där du bor bidra till bekämpa
klimatförändringarna? Vilka
lösningar kan du se?

✲

✲

✲

Reportage och fakta om klimatet, skräp och avfall på
s. 96–105 i Globen
Filmer, fakta, 360-bilder och
reportage från hela världen
på worldschildrensprize.org/
nolittergeneration
Fakta och fördjupning
om de globala målen på
worldschildrensprize.org/
globalgoals
Fler övningar och fakta på
hsr.se/skola-och-forskola
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Hur många

JORDKLOT BEHÖVS?
F OTO : Naina Helen W. Jåma/Aftonbladet/ T T

Just nu lever vi i den rika världen upp resurserna
betydligt snabbare än vad jorden klarar av. Det
krävs stora förändringar i livsstil och konsumtion,
på individuell, nationell och global nivå för att
världen ska kunna nå de globala målen till 2030.
I Globen (s. 100–101) och på nätet får eleverna veta att
världens befolkning i snitt äter, reser och konsumerar som
om vi hade 1,7 jordklot! Sverige är ett av de länder i världen
som har allra störst påverkan på naturen per person.
Om alla levde som vi gör skulle det behövas fyra jordklot!

LIVSSTILEN PÅVERKAR

Låt eleverna läsa berättelser om barn som är barnrättambassadörer i till exempel Zimbabwe och Moçambique, och
om unga i barnrättshjältarnas länder. Diskutera vad är det
som gör att deras sätt att leva ofta påverkar miljön mindre
än vår livsstil i Sverige?

Speed-dating om livsstilsfrågor

En övning att göra efter att eleverna har satt sig in i vad de
globala målen är och vad deras egna val kan innebära.
1. Börja med att möblera om i klassrummet så att ni har ett
långbord med stolar utmed båda långsidorna. Alternativt
kan ni sätta två rader stolar mot varandra utan bord.
2. Eleverna sätter sig på stolarna så att de tittar på varandra.
3. Fråga: Vad kan du tänka dig att ändra på i din livsstil?
4. Ge dina elever en fråga från listan och 30 sekunders
betänketid där de funderar på frågan.
5. Eleverna diskuterar frågan med sin partner i en minut.
6. Lyft frågan i hela gruppen.
7. Eleverna på ena sidan av bordet reser sig upp och flyttar
ett steg så att alla får en ny samtalspartner.
8. Du ger en ny fråga och upprepar förfaringssättet tills
frågor tar slut.

F OTO : Minas Panagiotakis/ T T

MINSKA ELLER ÖKA?

Förklara att lösningarna som minskar fotavtrycket globalt
måste ta hänsyn till ojämlikheten mellan fattiga och rika
länder. Medan vi i Sverige måste minska konsumtion och
energislöseri, behöver många i fattiga länder tvärtom ökad
tillgång till el, uppvärmning, mat och rent vatten. Kan vi
hitta klimatsmartare vägar till ett bra liv än de miljöfarliga
alternativ som t.ex. Sverige har valt under för lång tid.
Fråga eleverna hur det känns att vi i Sverige måste minska
konsumtionen medan andra behöver öka sin. Påminn om
att det kan finnas stora skillnader mellan rika och fattiga
inom länder.

Greta Thunberg började strejka för klimatet i augusti 2018.
Ett år senare demonstrerade flera miljoner människor jorden
runt för klimatet, inspirerade av Greta. Hur gick det till? Vad
tror eleverna och vad tycker de om det som hänt?

Frågor att utgå ifrån
Kan du?
… sopsortera mera?
… duscha i stället för att bada i kar?
… äta vegetariskt eller mindre kött?
… använda tygpåsar till grönsaker och frukt?
… sluta använda plastkassar?
… handla oftare på loppis och second hand?
… shoppa mindre?
… tvätta kläder i 40 grader i stället för i 60?
… välja ekologisk mat om det går?
… behålla mobilen så länge den fungerar?
… cykla, åk buss eller tåg i stället för bil oftare?
… avstå från att flyga?
… inte lämna dator, TV och spel på standby?
… bara använda LED-lampor?
… välja närproducerade varor (när det finns)?
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OMSTÄLLNINGSKARUSELLEN
Varje människas personliga
påverkan på planeten brukar kallas ett
ekologiskt fotavtryck. Motsatsen, att
göra bra saker för miljön, kallas för ett
ekologiskt handavtryck.

I den här övningen vill vi fokusera på
det positiva, det vill säga att fundera
över hur varje människa kan bidra till
en bättre miljö, ett större ekologiskt
handavtryck. I Globen kan eleverna
läsa om ekologiska fotavtryck, om
Greta Thunbergs kamp för förändring
och få tips om vad de kan vad de göra
för klimatet (s. 100–101), samt om

Tidslinjen
Använd en blandad samling
skräp och avfall i övningen: från
glas till plast, förpackningar,
metall, tidningar och fruktskal.
1. Lägg ut ett rep som en tidslinje,
eller rita med krita. Märk ut några
tidsangivelser längs linjen, med
årtal eller århundraden.
2. Låt eleverna arbeta gemensamt,
gärna i par eller grupp. De ska
placera skräpet på tidslinjen,
beroende på hur lång tid de tror att
det tar för varje sak att sönderdelas
så att den inte längre syns.
3. Gå längs tidslinjen med klassen
och samtala. Har de träffat rätt?*
Resonera till exempel om hur
det kommer sig att vissa saker
försvinner fortare än andra.
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kopplingar mellan barnets rättigheter
och klimatförändringarnas konsekvenser (s. 102–105).
Förbered övningen genom att på stora
papper/blädderblockspapper skriva
olika sätt att bidra till en bättre miljö
och motverka klimatförändringar.
En mening på varje papper.
• Jag återbrukar och återvinner
så ofta jag kan.
• Jag undviker att köpa sånt som inte
är nödvändigt, eller som lätt blir
skräp.
• Jag försöker laga saker som går
sönder.
• Jag slösar inte på vatten.
• Jag uppmuntrar alla jag känner
att göra desamma!
• Jag äter mycket vegetarisk mat.
• Jag är rädd om växter och djur
i min närmiljö.
Börja med att låta eleverna räkna ut
sitt ekologiska fotavtryck med hjälp
av en av de många sajter som erbjuder
hjälp, till exempel:
wwf.se/utbildning_kalkylator

Prata också om att exempelvis
plast kan göra skada även när det
inte längre syns. Påpeka att nedbrytningstiden för skräp inte alltid
spelar så stor roll. Skräpet finns
ändå kvar i naturen så pass länge
att miljö och djur skadas.
4. Samtala om hur vi kan göra för
att spara på jordens resurser och
minska mängden skräp genom att
t.ex. återbruka mer, återvinna och
göra klokare val när vi handlar.
* L äs mer på hsr.se/fakta-om-skrap/samladefakta-om-skrap/nedbrytningstider-skrap

1. Lägg ut papperen på olika bord i
klassrummet och dela in klassen i
grupper så att tre-fyra elever finns
vid varje bord.
2. Alla ska ha varsin penna. Ge
eleverna en eller två minuter vid
varje bord.
3. Uppgiften är att försöka svara på
frågan ”Hur gör du då?” Eleverna
skriver ner sina förslag på pappret
(Exempel: Jag slänger inte skräp på
marken. Hur gör du då? Jag slänger
i en papperskorg, tar skräpet med
mig tills jag hittar en soptunna
att slänga det i, jag återbrukar
min förpackning eller en påse och
behåller den, jag tar hem den där
vi samlar till återvinning.)
4. När tiden är ute går grupperna
vidare till nästa bord, tills alla har
skrivit på alla papper.
5. Samla klassen och gå igenom
förslagen.

UNGEFÄRLIGA
NEDBRYTNINGSTIDER:
Plastpåsar
Tuggummi
Fimpar
Aluminiumburkar
Tidningar
Pet-flaskor
Ballonger
Organiskt material,
typ äppelskrutt

50–100-tals år
20–25 år
1–100 år
200–500 år
6 veckor
450–1 000 år
5–100-tals år
1 månad
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No Litter Day

Affischer på No Litter Day. T.v. Indien:
" Var en del av lösningen, inte miljöf örstöringen".
Ovan uppmanar svenska elever till att ta hand
om jordklotet (och måsarna).

PRATA SKRÄP
Eleverna läser nedskräpning, avfall etc. i Globen
eller på nätet, och titta på film. Påminn om att ned
skräpning bara är en av flera sorters föroreningar som
smutsar ner luften och påverkar klimatet.

Leta lösningar

Eleverna arbetar enskilt, i par och
grupper. Gör så här:
1. Börja enskilt: Varje elev skriver
ner sina tankar, minst tre punkter,
under några minuter.
2. Låt eleverna sitta i par. Varje par
berättar för varandra hur de tänkt
och jämför.
3. Par + par: Två par delar sina tankar
med varandra. Tillsammans väljer
gruppen ut de tre punkter som de
vill presentera för klassen.
4. Varje grupp presenterar sina tankar
och idéer i helklass.
Avsluta med att fundera på vad ni
kan göra gemensamt på skolan för
att uppmärksamma både problemen
och lösningarna.

Diskussionsfrågor

• Vad är egentligen skräp? Ge
exempel på vanligt skräp där ni bor.
• Vad kan nedskräpningen leda till?
Hur påverkar det t.ex. livet i havet?
• Hur påverkar nedskräpningen oss
människor?
• Hur påverkar nedskräpningen djur
och fåglar?
• Är nedskräpning ett stort problem
där ni bor?
• Hur ren är luften där ni bor?
• Finns det rent vatten i sjöar och
vattendrag?
• Finns det annat som skadar miljön
där ni bor?
• Finns det bra system för att ta hand
om avfall?
• Hur kan nedskräpningen minska
där ni bor? Vilka lösningar ser ni?
• Hur kan den globala nedskräpningen minska? Vad är varje individs
ansvar och vad ligger på kommunen, regering och riksdag, andra
länder, företagen och FN? Finns det
andra aktörer som är viktiga i det
arbetet?

Barn i Nepal anordnar
No Litter Day.

På No Litter Day samlar barn
skräp där de bor, och sprider
samtidigt information om att
barn har rätt att få leva i en ren
och hälsosam miljö,
och om klimatförändringarnas
konsekvenser.

FÖRBERED

Visa inspirerande filmer och läs fakta
och berättelser om barn, nedskräpning
och klimatförändringar jorden runt
(på webben och s. 96–105 i Globen).

NO LITTER DAY

Använd den 14 maj eller annan valfri
dag till att samla skräp och sprida
kunskap och information där ni bor
och i sociala medier. I Globen och
på nätet visar barn jorden runt hur
de gjort på sin No Litter Day. Om ni
redan ordnar en annan skräpplockaraktivitet kan ni uppmärksamma
No Litter Generation då och använda
materialet som ger ett globalt
perspektiv. Anmäl gärna er globala
No Litter Day som en skräpplockardag
hos Håll Sverige Rent, hsr.se, om ni
inte redan deltar där.
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GLOBALA MÅL
OM BARN, DJUR
OCH NATUR
Låt eleverna upptäcka
kopplingar mellan de globala
målen, djur- och naturskydd,
med utgångspunkt från fakta
och barns berättelser om sina
liv i och intill fredsparkerna
i södra Afrika. Läs och lär om
dem och området de bor i
avsnittet om Peace & Change
maker Generation (se webben
och s. 108–132 i Globen).
1. Låt eleverna arbeta i par eller
grupper. De börjar med att undersöka frågeställningar kring ett av
de globala målen med utgångspunkt
från situationen för barn, djur
och natur i fredsparksområden
i södra Afrika. Koppla gärna till
berättelser om till exempel
Blessing, 15, som är rädd att bli
bortgift, eller Paulo, som blev
tjuvjägare som tioåring men nu
vill sluta.
2. Eleverna går vidare och undersöker
på samma sätt hur andra mål
hänger ihop med barn, djur och
natur, och hur målens områden
påverkar varandra. De kan rita en
tankekarta eller klippa och klistra
för att illustrera sambanden.
De kan förstås också jobba digitalt.
3. Låt eleverna koppla artiklar i barnkonventionen till olika globala mål,
inom ramen för barns liv i fredsparks
områdena. Faktaunderlag finns
på s. 12–13 med den förenklade
barnkonventionen, samt s. 90–91
i Globen.

Stöd

Använd tabellen som underlag
i arbetet om ni vill.
På worldschildrensprize.org/pcg
kan ni prova en quiz samt se korta
filmer om barn som lever intill fredsparkerna i södra Afrika.
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INGEN FATTIGDOM
Inget barn ska växa upp i fattigdom, men i och runt fredsparkerna
är fattigdomaen djup. Hur påverkar det situationen för barnen och
för vilda djur och natur där de bor? Hur kan fattigdomen minskas?
 Koppla t.ex. till Mål 3, 6, 10, 11, 12, 15
HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
En del flickor tvingas gifta sig och får barn allt för tidigt. Barnarbete är
vanligt. Klimatförändringarna leder till torka och matbrist. Hur påverkar
detta och annat barns hälsa och välbefinnande?
 Koppla t.ex. till Mål 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11
GOD UTBILDNING
Många barn i fredsparkerna tvingas hoppa av skolan i förtid. Ofta får
flickorna istället arbeta i hemmet och tvingas gifta sig medan pojkarna
måste bli tjuvjägare. Hur påverkar det deras och lokalsamhällenas framtid?
 Koppla t.ex. till Mål 1, 3, 5, 6, 7, 10, 15
JÄMSTÄLLDHET
Flickor i och nära fredsparkerna har inte samma rättigheter som pojkar.
De får inte bestämma över sina egna liv, och blir inte lyssnade på. Hur kan
ökad jämställdhet bidra till t.ex. fredligare samhällen, minskad fattigdom
och bättre skydd för djur och natur?
 Koppla t.ex. till Mål 3, 4, 6, 10, 15, 16
HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA
Alla barn ska ha tillgång till säker och hållbar energi som underlättar deras
liv, utan att förstöra miljön. Är det så för barnen i och nära fredsparkerna.
Om inte, hur påverkar det deras liv?
 Koppla t.ex. till Mål 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12
ANSTÄNDIGA LIVSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT
Arbetslösheten är mycket hög i och nära fredsparkerna. Många barn
saknar framtidstro. En del pojkar ser ingen annan utväg än att bli tjuv
jägare för att försörja sig. Hur kan det bli bättre?
 Koppla t.ex. till Mål 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15
MINSKAD OJÄMLIKHET
Barn har olika möjligheter i olika delar av världen. I och runt fredsparkerna
är många människor beroende av till exempel turism och troféjägare från
rikare länder.Hur kan barnen i fredsparkerna få lika villkor som andra?
 Koppla t.ex. till Mål 1, 4, 5, 10, 11, 12, 15
HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN
År 2030 kommer 6 av 10 människor i världen att bo i städer.
Många tvingas flytta från landsbygden på grund av fattigdom. Hur kan
fler människor få bo där de vill, och hur kan städer blir mer hållbara?
 Koppla t.ex. till Mål 1, 4, 8, 12, 15, 16
HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
Konsumtion och produktion av varor har ofta stor miljöpåverkan.
Hur påverkar livsstilen i och runt fredsparkerna miljön utifrån
konsumtion och produktion? Vad kan vi lära av barnen där?
 Koppla t.ex. till Mål 4, 5, 8, 11, 13
KLIMATFÖRÄNDRINGAR
Vårt sätt att leva och använda energi påverkar klimatet. Hur påverkas
banr, djur och natur i fredsparkerna av de globala klimatförändringarna?
Vad kan du och/eller din skola göra för att bidra till att målet nås?
 Koppla t.ex. till Mål 1, 6, 11, 12, 14, 15
EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD
Barn i fredsparkerna och överallt behöver få kunskap om hur hur djur
och växter ska skyddas, och varför vi inte ska slösa med naturens resurser.
Vad kan det leda till?
 Koppla t.ex. till Mål 6, 8, 12, 14

I N FO R M AT I O N T I L L S KO L A N

Vill er skola...
...FÅ BESÖK AV EN
WCP-DELEGATION?

I samband med den årliga WCP-
ceremonin på Gripsholms slott får
Sverige besök av jurybarn, barnrättshjältar och barn de kämpar för, samt
unga musiker. Ni kan bli värdskola för
en WCP-delegation som får möta alla
hos er som har arbetat med WCP-
programmet. Även barn och lärare från
grannskolor som deltagit kan bjudas
in när de långväga besökarna kommer.

Barnrättshjältar möter elever i Sverige.

...ARRANGERA WORLD’S
CHILDREN’S PRESS
CONFERENCE (BARNENS
PRESSKONFERENS)?

WCP-kansliet samordnar årligen
barnledda presskonferenser som
hålls i Sverige i samband med
WCP-ceremonin. Hör av er om ni
vill arrangera en presskonferens på
er ort (se mer information på s. 22).

Hjälteselfie.

...DELTA I FORTBILDNING?

Våra pedagoger håller gärna en
fortbildning om World’s Children’s
Prize-programmet för dig och dina
kollegor, tillsammans med lärare
i skolor som ligger nära er.
Kontakta oss på 0159-129 00,
skola@worldschildrensprize.org eller
via worldschildrensprize.org/teachers
för att anmäla intresse för exempelvis
skolbesök eller fortbildning.

Jhonn Nara, barnjurymedlem från Amazonas,
passade på att strejka med Greta.

DELA MED ER
REAGERA , KOMMENTERA , DEL A

Vi blir glada när ni följer oss i sociala medier, men ännu
gladare när ni kommenterar och delar. Allra mest gillar
vi när ni skickar oss egna bilder, berättelser och citat som
speglar ert och elevernas arbete och engagemang.
Tillsammans kan vi nå fler med kunskap om barnets
rättigheter och rättvis hållbar utveckling.och göra världen
bättre för alla barn, överallt!

TAGGA OCH MEJL A

Tagga oss och tipsa om sånt ni själva lägger upp på
loggar, webb och i sociala medier med till exempel
#worldschildrensprize och #globalvote.
Mejla också gärna material för spridning i våra digitala
kanaler till sm@worldschildrensprize.org.

worldschildrensprize

@worldschildrensprize

@wcpfoundation

worldschildrensprize.org

VILKA STÅR BAKOM WCP?
Den ideella stiftelsen World’s Children’s Prize Foundation
(WCPF), har säte i Sverige. Verksamheten genomförs
med stöd från bland annat Svenska Postkodlotteriet och

ForumCiv/Sida. Över 820 ideella organisationer och
74 000 skolor i 119 länder har också ställt sig bakom
World’s Children’s Prize. WCPF har 90-konto.
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