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Introduktion til UNICEF
UNICEF Danmark
UNICEF er dén organisation, som FN og verdens lande har sat i spidsen for, at verdens børn
overlever og klarer sig. Vi arbejder for børns rettigheder, når vi hvert år vaccinerer millioner af
børn, taler børnenes sag overfor verdens regeringer, og når vi lærer skolebørn i Danmark, at de
har ret til at blive hørt og lyttet til.

Børnekonventionen
FN vedtog FN’s Konvention om Barnets Rettigheder, i daglig tale kaldet Børnekonventionen, ved
en generalforsamling den 20. november 1989. Børn var allerede omfattet af de generelle
menneskerettigheder, men der var behov for særlige rettigheder for børn – Børnerettigheder.
Mere end 190 lande har skrevet under. Det gør det til den konvention, som flest lande på
verdensplan har tilsluttet sig. Børnekonventionens rettigheder gælder ALLE børn uanset
nationalitet, køn, social status, religion og kultur.

Mød Familien Hamid
I spillet bliver eleverne introduceret til livet i en landsby i Afar-regionen i Etiopien. Spillet er bygget
op omkring en historie, der følger en landsby og Familien Hamid i deres kamp for at sende flere
børn i skole. Eleverne får, gennem både digitale og fysiske opgaver, indblik i, hvordan det er at
være barn i et af de varmeste steder på kloden. Der veksles mellem digitale og fysiske opgaver, og
læreren kan følge hele forløbet i en detaljeret trin-for-trin-guide, der findes sidst i
lærervejledningen. Omdrejningspunktet er livet i landsbyen og i familien, hvor eleverne indtager
roller som søskende i børneflokken. Dette er med til at give en dybere forståelse for livet som barn
i Afar og giver samtidig eleverne mulighed for at sætte sig ind i og diskutere børns rettigheder
andre steder i verden.
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Spillets opbygning
Spillet er en kombination af digitale tekster og opgaver på både læreren og elevernes skærme
samt fysiske opgaver, hvor eleverne skal udføre forskellige opgaver i og udenfor klasselokalet.
Nederst i lærervejledningen finder du en trin-for-trin-guide, som guider dig igennem både
forberedelsen, selve forløbet og den afsluttende opsamling. Denne guide kan let printes ud og
medbringes i klassen, så du løbende kan følge progressionen i forløbet. Det er en fordel både at
læse, hvordan spillet er bygget op, samt gennemgå spillet online, inden det introduceres i klassen.
I spillets digitale del får eleverne, gennem små historier, viden om livet og udfordringerne i Afar,
samt hvilke af Børnekonventionens artikler der er på spil. Det kan enten være i form af brud på
barnets rettigheder eller som rettigheder, der opfyldes hos det enkelte barn.
Den digitale del er kernen i forløbet og guider dig igennem de forskellige dele i forløbet - det fælles
arbejde i klassen, gruppearbejdet og de individuelle opgaver. Den er med til at skabe struktur og
viser progressionen fra start til slut. Spillet er bygget op således, at eleverne først får en indføring i
emnet, hvor scenen sættes gennem videoer eller tekst på lærerens skærm. Hertil hører en
interaktiv del, hvor eleverne, på deres devices, får mulighed for at bringe deres egne holdninger i
spil gennem interaktive afstemninger. Her er ikke noget forkert svar, og de inviteres til at byde ind
med egne perspektiver og løsningsforslag på de udfordringer, de bliver vidner til. Altsammen med
det formål at sætte børns rettigheder og livet i Etiopien i spil og bringe dem ned i børnehøjde.
Afstemningerne følges op af en række refleksionsspørgsmål, som knytter sig til
Børnerettighederne. Der stilles her skarpt på kontrasten mellem de danske børns hverdag, pligter
og skole og livet som barn i Etiopien.
I spillets fysiske del får eleverne mulighed for at prøve kræfter med nogle af de pligter, som er
hverdag for børn i Etiopien. Denne del er et fysisk og taktilt supplement til den digital del, hvor
eleverne på egen krop, gennem handling og indlevelse, får en smag af livet som barn i Afar.
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Målgruppe og læringsmål
Spillet henvender sig primært til elever i 3.-5. klasse, men kan også gennemføres med yngre
elever i en forenklet og mere stilladseret proces.

Dansk
Efter 4. klassetrin
Kompetenceområde: Kommunikation
Kompetencemål: Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale
situationer.
Færdigheds- og vidensområder og -mål
Dialog
-

Eleven kan indgå i dialog i mindre grupper.
Eleven kan lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons.

It og kommunikation
-

Eleven kan begå sig i et virtuelt univers.
Eleven har viden om digitale profiler og digital kommunikation.

Natur/teknologi
Efter 4. klassetrin
Kompetenceområde: Perspektivering
Kompetencemål: Eleven kan relatere natur og teknologi til andre kontekster.
Færdigheds- og vidensområder og -mål
Mennesket
-

Eleven kan sammenligne egne levevilkår med andres.
Eleven har viden om levevilkår forskellige steder i verden.
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Læringsmål for spillet
●

At eleverne lærer om Etiopien og børns opvækst, vilkår og skolegang med fokus på
Afar-regionen.

●

At eleverne tilegner sig viden om Børnekonventionen og børns rettigheder.

●

At eleverne kan sammenligne deres eget liv og deres rettigheder med børns rettigheder i
Etiopien.

●

At eleverne kan indgå i samtaler, diskussioner og dialoger med udgangspunkt i en virtuelt
univers.

Tid
Forløbet strækker sig over 90 min. Spillet kan indgå i en dobbeltlektion, men kan også indgå som
en del af en hel temadag eller projektuge. Hvis du ønsker at arbejde videre med Etiopien og
børnerettigheder, finder du meget mere spændende undervisningsmateriale på
https://2020.u-landskalender.dk/ og https://www.unicef.dk/.

Hvad skal I bruge?
Herunder finder du en samlet liste over de materialer, du skal bruge i spillet. Disse materialer står
ligeledes beskrevet i trin-for-trin-guiden.
-

En fælles skærm eller et smartboard

-

Et device (tablet, mobil, iPad eller andet) pr. gruppe

-

Papir og blyanter

-

Plastikkrus til alle elever

-

En rulle kiks. Der skal være nok til, at én elev fra hver gruppe kan få en.
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Hvad indeholder materialet?
Dilemmaer
Eleverne bliver præsenteret for ni små historier, der alle indeholder et dilemma, som de løbende i
grupper skal diskutere og tage stilling til. Historien strækker sig over en dag i Familien Hamids liv.
Hvert dilemma indledes med en kort tekst, der sætter scenen og giver eleverne
baggrundsinformation om dilemmaet. Det er vigtigt, at denne tekst bliver læst højt for eleverne, så
alle får en forståelse for det konkrete dilemma og baggrunden for dette.
De bliver derefter præsenteret for den beslutning eller den løsning, som familien eller landsbyen
har truffet. Eleverne skal herefter først diskutere og dernæst vælge, hvad de synes om den løsning
eller beslutning, som familien eller landsbyen har truffet. Dette skal de gøre ud fra deres eget
perspektiv som danske skolebørn. Til sidst følger en uddybende forklaring, som uddyber, hvilken
beslutning landsbyen eller familien endte med at træffe, og hvilke konsekvenser den fik. Du finder
en fuld oversigt over samtlige dilemmaer, spørgsmål og materialer i trin-for-trin-guiden, som du let
kan printe ud og medbringe i undervisningen.

Rettigheder og refleksionsspørgsmål
Der er til hvert dilemma knyttet en række artikler fra Børnekonventionen. De enkelte artikler
afspejler spillets dilemmaer, enten i form af et brud på barnts rettighed eller en opfyldelse af den
enkelte rettighed. Du finder en oversigt over disse artikler (rettighederne) under hvert dilemma i
trin-for-trin-guiden. Du finder Børnekonventionen, med alle rettighederne beskrevet, sidst i
lærervejledningen.

Opgaver
Der indgår tre opgaver i spillet, som eleverne skal løse i grupperne. Opgaverne bliver for eleverne
løbende introduceret på skærmen, men det er en god idé at læse disse igennem inden timen, så
de nødvendige materialer er klar.
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Trin-for-trin-guide
Overskrift/sli
des
Forberedelse

Vejledning

Rettigheder

Læs lærervejledningen, og
spil spillet.
Dan grupper af 3-4 elever.
Find alle materialer. Du
finder en liste med alle
materialer på s. 6.

Fælles
opstart

Inddel eleverne i grupperne.
Start spillet på den fælles
tavle/skærm.

Intro til
spillet

Denne og de følgende slides
er med til at forberede og
introducere eleverne til,
hvordan de spiller spillet.
Læs teksten, og tal evt. med
eleverne om, hvad de I
forvejen ved om FN og
børnerettighederne.

Sådan spiller
I

Læs teksten på skærmen
højt for eleverne. Her
forklares, hvordan eleverne
deltager, og hvordan de
bruger deres devices.
Udlever et device til hver
gruppe.

Sådan logger
I på

Eleverne logger ind på deres
enhed ved hjælp af URL´en
eller ved at scanne
QR-koden.
Koden kan ses på skærmen
(4 symboler).
Du kan på skærmen se, hvor
mange elever der er logget
på.

Film

Afspil filmen om pigen Aisha.
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Diskussionsspørgsmål

Tal kort med eleverne om,
hvordan de oplevede filmen,
og hvad de bed mærke i.
Alle har ret til
uddannelse

Læs teksten højt for
eleverne. Spørg dem evt.
om, hvorvidt de kender til
denne rettighed, eller om de
kender til andre af FN’s
børnerettigheder.

Introtekst

Læs teksten på skærmen
højt for eleverne. Denne
tekst er med til at sætte
scenen og give eleverne en
indføring i emnet.

Hvem er
hvem?

Nu skal eleverne i grupper
tildeles roller som børnene i
Familien Hamid. Læs
teksten højt for eleverne, og
følg instrukserne på
skærmen.

●

Læs de to første tekster højt
for eleverne.

●

1.Der skal
hentes vand

●
●
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Hvem er en del af
jeres familie?
Har I pligter eller
opgaver derhjemme?
Hvem i jeres familie
sørger for at vaske tøj,
lave mad og gøre
rent?

Hvor kommer jeres
vand fra i Danmark?

●
Læs dernæst beslutningen
og spørgsmålet op for
eleverne. De skal nu i
grupper blive enige om,
hvad de synes om familien
eller landsbyens beslutning.
Giv dem gerne lidt tid til at
diskutere deres beslutning.

●

●

Når grupperne har besluttet
sig, afgiver de deres
stemme.

●

Du kan på skærmen se, hvor
mange der har afgivet deres
svar.

●

Hvad er jeres opgaver
i hjemmet?
Er I med til at
bestemme, hvilke
opgaver I skal lave
hjemme?
Hvordan er fordelingen
mellem jeres opgaver
derhjemme og tiden i
skole?
Hvor meget tid bruger
du på opgaver, fx at
hente vand til
middagsbordet?
Hvor meget tid bruger
du i skolen/på skole
inkl. lektier?

Se på næste side, hvordan
elevernes svar fordeler sig.
De grupper, der har stemt på
“Andet”, kan evt. uddybe
dette og give deres bud på
“et andet”.
Læs teksten med landsbyen
eller familiens beslutning højt
for eleverne. Denne tekst
uddyber og giver en
begrundelse for landsbyen
eller familiens
beslutning/løsning.
Brug spørgsmålene i guiden
til at tale med eleverne om,
hvordan deres liv og
hverdag kan relateres til
dilemmaet. Du kan her
bringe børnerettighederne i
spil. Dem finder du ligeledes
til højre i denne guide.
2.Der skal
passes dyr

Følg vejledningen ovenfor.

●
●

●

●
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Har I (hus)dyr
derhjemme? Hvilke?
Passer I jeres dyr, fx
går tur med hunden,
giver katten eller
fiskene mad?
Hvor i Danmark eller
resten af verden har
man dyr, der er vigtige
for familien?
Børn, der bor på en
gård, hjælper måske til
med at passe dyrene.

Gør I det, eller kender I
nogen, som gør?

OPGAVE 1

Find en rulle plastikkopper.
Der skal være nok til alle
elever i klassen.
Læs opgaverne på skærmen
højt for eleverne, og gør alle
elever med rollen som
lillesøster opmærksomme
på, at de skal være helt
stille, når de udfører
opgaven.
Vigtigt: Spillet fortsætter,
mens de udfører opgaven.
Tal med eleverne om,
hvordan de oplevede
opgaven. Både fra
lillesøstrene og de øvrige
søskendes perspektiv.

3.Bøger og
uniformer

Følg vejledningen fra “Der
hentes vand”.

●

●
●
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Kender I til lande, hvor
man skal have
skoleuniform på?
Hvordan ville I have
det med uniformer?
Hvorfor kan uniformer
være vigtige - eller
hvorfor er de

●

●

4.Bagest i
klassen

Følg vejledningen fra “Der
hentes vand”.

●
●

●

●

5.Madpakke

Følg vejledningen fra “Der
hentes vand”.

●
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ligegyldige?
Hvordan får jeres
forældre råd til at
sende jer i skole?
Hvad koster det at gå i
skole i Danmark?

Hvad ville I have gjort i
den situation?
Kan I også være
bange for dem, der går
i de større klasser?
Kan I forestille jer at
være bange for
læreren?
Må man slå eleverne i
Danmark? Har man
måtte slå eleverne i
Danmark?

Må I dele jeres
madpakker i klassen hvorfor/hvorfor ikke?

●
●

●

OPGAVE 2

Hvad spiser I selv?
Hvor mange har mad
med i skole i
Danmark?
Hvad sker der, når I er
sultne i skolen eller
derhjemme?

Find en rulle kiks. Der skal
være nok til, at alle elever
med rollen som storesøster,
kan få én.
Læs opgaverne på skærmen
højt for eleverne, og giv
storesøstrene tid til at
overveje deres beslutning.
Tal med eleverne om,
hvordan de oplevede
opgaven. Både fra
storesøsteren og de øvrige
søskendes perspektiv.

6.Toilettet

Følg vejledningen fra “Der
hentes vand”.

●
●

●

7.Tid til
aftensmad

Følg vejledningen fra “Der
hentes vand”.

●
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Hvordan er jeres
toiletter?
Går I på toilettet på
skolen?
Hvorfor/hvorfor ikke?
Hvad sker der, når
man ikke går på
toilettet?

Hvad snakker familien
om?

●
●

●

●

8.Det er
blevet mørkt

Følg vejledningen fra “Der
hentes vand”.

●
●
●

●

OPGAVE 3

Bed alle elever med rollen
som storebror om at finde et
stykke papir og en blyant, og
læs opgaverne på skærmen
højt for eleverne. Giv
storebrødrene
nedenstående opgaver. De
må ikke røbe opgaverne for
de andre i gruppen!
1.
2.

Skriv dit navn
Simpelt
matematikstykke, fx.
25+25+5=55
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Hvad snakker I om?
Lytter de voksne i jeres
familie til jeres
mening?
Er I med til at komme
med forslag til
beslutninger, der tages
i jeres familie?
Føler I, at I bliver taget
alvorligt derhjemme og
i skolen?

Hvornår laver I lektier?
Hvad sker der, hvis I
ikke laver jeres lektier?
Hvem underviser jer
derhjemme eller
hjælper jer med
lektierne?
Har I også tid til at
slappe af og hvile, lege
og hygge jer efter
skole og om aftenen?

3.

Tegn en kamel

Tal med eleverne om,
hvordan de oplevede
opgaven. Både fra
storebrødrene og de øvrige
søskendes perspektiv.

9.Hvad skal
fremtiden
bringe?

Følg vejledningen fra “Der
hentes vand”.

●

●

●

●
●

Afslutning

Spillet afsluttes med en
fælles opsamling i klassen.
Spørg eleverne om, hvad
der gjorde mest indtryk på
dem, fx manglende
skolegang, de etiopiske
børns pligter og især børns
rettigheder i både Etiopien
og Danmark.

●

●

●
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Hvem tager
beslutningerne i jeres
familie?
Bliver I inddraget i de
beslutningningerne,
der bliver taget
derhjemme?
Tæller jeres
stemme/holdning i
jeres familie?
Hvordan ved man, at
man har valgt rigtigt?
Hvad ville i have valgt?

Hvilke rettigheder
synes I er de vigtigste
-både for børnene i
Etiopien og jer selv?
Er det de samme
rettigheder, der er
vigtige i begge lande?
Hvad kan I selv gøre
for at forbedre jeres
egne vilkår?

Relevante links
●

School-in-a-box-spillet https://2020.u-landskalender.dk/opdag-etiopien/

●

UNICEF skole og undervisning: https://www.unicef.dk/boern-skole/

●

UNICEF Rettighedsskoler: https://rettighedsskoler.unicef.dk/

●

Børnekonventionen: https://www.unicef.dk/boernekonventionen-og-boerns-rettigheder/

●

Børnenes U-landskalender 2020: www.2020.u-landskalender.dk

Ressourcer
Browser
Vi anbefaler at bruge Chrome eller Safari. Internet Explorer understøttes ikke.

Hygiene (Covid-19)
Sørg for, at eleverne vasker hænderne regelmæssigt. Det anbefales også at desinficere de mobile
enheder på alle tidspunkter, især når eleverne skal afgive deres stemmer.
I enkelte opgaver skal eleverne indbyrdes i grupperne dele enten ting eller madvarer. Hvis det ikke
kan lade sig gøre under de gældende Corona-retningslinjer eller skolens Corona-regler, kan disse i
stedet løses mundtligt, fx kan storesøster i Opgave 2 mundtligt forklare og argumentere for, om
hun ville dele eller ikke dele sin mad.

Offline
Det er desværre ikke muligt at tilgå spillet offline.
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Børnekonventionen
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