
 
 

ETT SKRITT FRAM

 
Tema: BARN I VERDEN 

Mål: KNYTTE BARNS ULIKE LEVEKÅR TIL 

BARNERETTIGHETENE   

Tidsbruk: 30 - 40 MINUTTER    

Hjelpemidler: ROLLEKORT OG RETTIGHETER (Vedlegg) 

  

FREMGANGSMÅTE:  

1. Kopiér og klipp ut rollekortene på hjelpearket.  

2. Velg først ett rollekort som dere gjennomgår i plenum. Snakk om hvordan dere 

tror forholdene for øvrig er for rollefiguren dere har valgt med bakgrunn i 

informasjonen dere har fått.  

3. Del så ut ett rollekort til hver elev. (Du kan eventuelt la to og to gå sammen om 

ett kort. Du bør ha lest gjennom rollene på forhånd så du har mulighet til litt 

”styring” mht. hvem som får de ulike rollene.) Gi elevene litt tid til å sette seg 

inn i rollen sin.  

4. Alle elevene starter på en linje. Velg ut ca 15 relevante rettigheter fra 

barnekonvensjonen og les rettigheten i du-form, for eksempel: du går på 

skole, og den er gratis / du får den helsehjelpen du trenger / du er med på 

fritidsaktiviteter…. Bruk gjerne forslagene i vedlegget. De som opplever/tror at 

de får tilgodesett rettigheten som leses opp, tar et skritt fram.  

5. Når alle rettighetene er lest, står deltakerne på ulike plasser, noen langt fram, 

noen i midten og noen langt bak. La alle eller noen av elevene presentere 

rollen sin, si noe om hvorfor de tror de har havnet der de står og hvordan det 

kjennes. Kan noen tenke seg hvor de forskjellige rollefigurene kommer fra? 

(Alternativt kan du velge en litt enklere variant og la elevene finne rettigheter 

på plakaten med barnerettighetene som deres rollefigur ikke får dekket.)  



 
 

6. Barn i verden. Presentér noen av faktaene nedenfor om barn i verden for 

elevene. Spør om noen kan tenke seg hvorfor det er så store forskjeller på 

levekårene verden? (Urettferdig handel, korrupsjon, skattesnyteri, 

naturkatastrofer, krig, slaveri, mangel på utdannelse…) 

 

Antall barn som dør før fylte fem år per tusen barn: 

Land   2018   2000   1990 

Bangladesh   30    87   144 

Cuba      5      9     13 

Japan      2      5       6 

Kenya    41   106   107 

Norge      3      5       9 

Pakistan   69   112   139 

Polen      4      9     17 

Sierra Leone  105   234   263 

Spania      3       5       9 

USA       7       8     11 

Hele verden    39     76     93 

 

 

Barn i barneskolealder som ikke går på skole (i prosent): 

Land   Jenter   Gutter   

Bangladesh   2    8 

Cuba    3    3 

Japan    2    2 

Kenya            19            15 

Norge    0    0 

Pakistan           29             18 

Polen           4    4 

Sierra Leone   1    1 

Spania   1    2 

USA    4    4 

Hele verden           10    8  

 

      (Kilde: UNICEF; State of the world’s children, 2019) 



 
 

TIPS TIL OPPFØLGING: 

KLÆR  

Be elevene å sjekke merkelappen i et av plaggene de har på seg og finne ut hvor det 

er produsert. Lag en oversikt (søylediagram, for eksempel) over hvor plaggene er 

produsert. Fabulér sammen om plaggenes historie; for eksempel bomullsplukking, 

fabrikkarbeid, frakt til Norge… -Kan det ha forekommet brudd på barnekonvensjonen 

i noen ledd? 

 

HVA KAN VI GJØRE?  

Hva kan barn og unge i Norge gjøre for en bedre verden for barn? Diskutér i samlet 

klasse eller grupper. Mange vil nok foreslå innsamlingsaksjoner. Utfordre dem til å 

komme med andre forslag også! (Lære mer om hvordan barn har det i andre land og 

hva som skjer i verden, fortelle andre om det de vet, redusere forbruk, spørre 

butikkpersonalet hvordan varene er produsert …) 

 

UNICEF  

Vis elevene UNICEFs logo og finn ut hva de vet om organisasjonen. Hva kan logoen 

fortelle? (Mor og barn, jordkloden, olivenblad som symbol på håp) Forklar at UNICEF 

er en del av FN og har fått i oppgave å jobbe for at barns rettigheter blir fulgt i alle 

land. UNICEF samarbeider med mange om denne oppgaven, blant annet med dem 

som bestemmer i landet, barneombudene, andre organisasjoner og bedrifter.  

Elevsider om UNICEF finner du her. 

 

DET NYTTER!  

Gi eksempler på forhold som er blitt bedre i verden de siste årene. Hva kan være 

grunnene til at det er blitt bedre? 

Under «Fakta om barn» på elevsidene finner du eksempler. 

Se også nettsiden «Verdens beste nyheter»; www.verdensbestenyheter.no  

 

GRUPPEOPPGAVE  

Del klassen inn i grupper på 4-5 elever. Gi hver gruppe noen aviser eller la dem lete 

på nettet. Be halvparten av gruppene finne nyheter om situasjoner der barns 

rettigheter blir brutt. Lim utklippene opp på en plakat sammen med de aktuelle 

rettighetskortene. Den andre halvparten finner gode nyheter; hjelpeaksjoner, 

organisasjoner og enkeltmennesker som gjør en innsats. 

https://unicef.no/skole/junior/om-unicef
https://www.unicef.no/skole/junior/fakta-om-barn
http://www.verdensbestenyheter.no/


 
 

Vedlegg 1: ROLLEBESKRIVELSER (kopieringsoriginal) 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

Vedlegg 2: 

RETTIGHETER KNYTTET TIL ROLLEBESKRIVELSENE 
(kopieringsoriginal) 

 

 


