Beskrivning av spelet och manus
till ledaren/läraren

Här kommer ett unikt redskap att använda i
skolans undervisning om FN:s barnkonvention
och millenniemål som passar hela grund
skolan! Genom att spela Världens Barn-bingot
engageras varje elev i klassen. Genom att följa
upp med en egen insamling lär sig eleverna
om vikten av aktivt handlande för att vara
med och göra världen bättre!
Spelet innehåller:
• Ett presentationsmaterial med 30 bilder och
berättarmanus
• 30 bingobrickor
• 30 påsar med markörer
SÅ HÄR GÅR SPELET TILL
Läraren visar en bild, och berättar utifrån
manuset vad den handlar om. Genom att
visa de 30 bilderna, en i taget och samtidigt
berätta om FN:s barnkonvention, millenniemål
och Världens Barn-insamlingen, får eleverna
kunskap om barns rättigheter och behov.
Uppmärksamheten brukar vara på topp
eftersom man också befinner sig i ett spel
där man först ska få full rad och sedan först
full bricka. Det finns två olika sätt att visa alla
bilder. Antingen via ett spiralblock med bilder
och manus, eller som en storbildspresentation.
Lektionen tar mellan 40 och 60 min. beroende
på ålder och engagemang i gruppen. Materialet
har testats väl och fungerar genom sin enkelhet
lika bra i förskoleklasser som i åk 9.
Oftast spelar man Bingo så att vinnaren är den
som först får en, två, tre, fyra eller fem fulla
rader vågrätt, lodrätt eller diagonalt. Men för
att spelet i sitt syfte att informera inte ska tappa
tempo, är rekommendationen här, att den som
får en full rad först vinner! Nästa vinnare är
den som får full bricka. Bästa funktion av spelet
är när man spelat tills alla får full bricka. Den
känsla som alla bär med sig då är oftast mycket
positiv.
För att skapa en större attraktion i spelet
kan man ha ett enkelt pris som till exempel
en penna, något lokalt populärt eller ett
klistermärke, kolor eller fruktbitar. Det behöver
inte kosta mycket, men blir en symbolisk

uppmuntan för vinnaren. En applåd, gå först i
matkön eller liknande kan vara ett helt gratis
alternativ.
SPELETS PEDAGOGISKA SYFTE
– Att lära sig och kunna återge delar av FN:s
barnkonvention. Konventionen definierar barn
som varje människa under 18 år, om inte
barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som
gäller barnet. Konventionen innehåller såväl
medborgerliga och politiska som ekonomiska,
sociala och kulturella rättigheter. I spelet nämns
bland annat barns rätt till ett hem, sjukvård
och lek.
– Att lära sig och kunna återge Millenniemålen.
Millenniemålen är åtta mätbara mål som handlar
om att förbättra livet för världens fattiga. Det
innebär att fler människor ska kunna göra det
som är självklart för oss i Sverige; att äta sig
mätta, få gå i skolan och ha tillgång till rent
vatten.
– Att få kunskap om Radiohjälpens insamling
Världens Barn. Radiohjälpen är en stiftelse
som drivs av Sveriges Television AB, Sveriges
Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB.
Stiftelsens uppdrag är att “samordna radiooch TV-bolagens insamlings- verksamhet för
humanitära ändamål”. Radiohjälpens uppgift
är också att förmedla kunskap och skapa
förståelse för och solidaritet med behövande.
Världens Barn är Radiohjälpens största kampanj
och involverar en stor del av det ideella Sverige.
Insamlingen genomförs tillsammans med 21 av
våra välkända humanitära organisationer.
– Att aktivt medverka till att barn i andra
delar av världen får ett bättre liv. Insamlingen
till Världens Barn är en viktig del i spelet där
deltagarna är med och aktivt följer upp det man
just lärt sig. Teori kopplas till handling. Kunskap
till engagemang.
   
Lycka till!

FN är en förkortning av Förenta Nationerna. FN bildades för att
förhindra krig och hjälpa världens länder att samarbeta, ta ansvar och
fördela resurser bättre. FN bildades den 24 oktober 1945, därför firar
vi den 24 oktober som FN dagen. FN:s huvudkontor ligger i New York.
FN HAR EN BARNKONVENTION FÖR ATT FÖRSVARA BARNS
RÄTTIGHETER. Nu ska vi repetera några av dem:

ALLA BARN HAR RÄTT TILL ETT
EGET NAMN, EN EGEN IDENTITET.

ALLA BARN HAR RÄTT TILL BÅDA
SINA FÖRÄLDRAR, SÅ LÅNGT
DET ÄR MÖJLIGT.
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ALLA BARN HAR RÄTT TILL RENT VATTEN.
Vi behöver vatten för att kunna leva.

ALLA BARN BEHÖVER MAT.
Vi behöver mat för att kunna leva.
ALLA BARN BEHÖVER ETT HEM.
Tyvärr har inte alla barn ett hem. Det gör att de får bo på gatan. De
barnen kallas ibland för ”gatubarn”. Genom att ge pengar till projekt som
hjälper dessa barn, kan de få bo hos en familj istället. En pojke i Addis
Abeba, huvudstaden i Etiopien, sa: ”Förut bodde jag i en kartong vid
vägkanten, nu har jag både väggar och tak och en familj. Jag är så lycklig!” Han bor nu hos en mycket fattig familj i ett slumområde. Men tack
vare ett hjälpprojekt från Sverige får han både mat, skola och framför allt
ett hem. Bättre ett enkelt hem, än att bo på gatan! Lite pengar för oss i
Sverige kan ge ett helt nytt liv för en pojke eller flicka utan hem.

ALLA BARN HAR RÄTT ATT GÅ I SKOLA, FÅ LÄRA SIG LÄSA,
RÄKNA OCH FÖRSTÅ HUR ALLT HÄNGER IHOP.

ALLA BARN BEHÖVER LEKA.
Under skoldagen har man rast. En paus från det vanliga är viktigt
för att må bra och kunna bearbeta intryck och kunskap.

ALLA BARN HAR RÄTT TILL SJUKVÅRD.

ALLA BARN HAR RÄTT TILL EN
PERSONLIG TRO OCH SKA RESPEKTERAS.

BARNENS RÄTTIGHETER GÄLLER
ÄVEN BARN MED FUNKTIONSHINDER.

BARNENS RÄTTIGHETER GÄLLER ÄVEN
BARN SOM BOR I FLYKTINGLÄGER.

Det finns cirka sju miljarder människor på vår jord. Tyvärr är världens
resurser MYCKET ojämnt fördelade. Man brukar beräkna att 20
procent av jordens befolkning använder 80 procent av alla resurser,
medan 80 procent av alla människor delar på 20 procent av jordens
resurser.

A)
Skriv ”20 %” och rita två streckgubbar. Rita en pil
till åtta limpor eller något annat!
Skriv ”80 %” och rita åtta streckgubbar. Rita en pil
till två limpor eller något annat!  
B)
Låt två personer ställa sig i ett hörn i rummet,
ge dem åtta polkagrisar eller något annat enkelt ätbart.
Låt åtta personer ställa sig i ett annat hörn i rummet,
ge dem två polkagrisar eller något annat enkelt ätbart.
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Nu ställs frågan:
1. Ska det vara så här?
2. Vad kan vi göra för att förhindra den här orättvisan?
Svar: Vi måste dela, våga bryta med våra egna behov att ha och istället tänka på att ge.
Öppna upp för ett samtal och låt barnen sätta ord på sina tankar och funderingar.
Var noga med att begränsa tiden för samtalet och om det inte känns färdigt, återkom till
det när spelet är slut. Viktigt att inte tappa för mycket tempo i spelet.
Fortsättning på texten till bilden:
Fråga: Vet ni ett annat namn på år 2000?
Låt personerna ge förslag på svar.
Det svar vi söker är: Millennieskifte, eller åtminstone ordet millennium.
ÅR 2000 BESTÄMDE FN ATT MAN SKULLE FOKUSERA PÅ ÅTTA
OMRÅDEN. JUST NU INFORMERAR MAN OM HUR VI KONKRET
KAN VARA MED OCH FÖRÄNDRA VÄRLDEN. DESSA KALLAS
FÖR MILLENNIEMÅLEN.
Nu ska vi repetera vilka dessa är:
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HALVERA JORDENS
FATTIGDOM OCH HUNGER.

SE TILL ATT ALLA BARN
FÅR GÅ I GRUNDSKOLA.

ÖKA JÄMLIKHETEN
MELLAN KVINNOR OCH MÄN.

MINSKA
BARNDÖDLIGHETEN.
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FÖRBÄTTRA
MÖDRAHÄLSOVÅRDEN.

STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV OCH AIDS
Hjälpa genom att ge bromsmedicin till aidsdrabbade.
I vissa länder är aids ett stort problem. Många människor dör. När man
ger bromsmedicin förlänger man livet. Detta är speciellt viktigt när både
föräldrar, mor- och farföräldrar är sjuka, så att inte barnen blir lämnade
ensamma.

TÄNKA MILJÖMEDVETET, ARBETA FÖR EN
BÄTTRE MILJÖ OCH SÄKRA EN HÅLLBAR
UTVECKLING.

ATT LÄNDERNA SKA SAMARBETA,
SÄRSKILT MED BISTÅND OCH HANDEL.
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Radiohjälpen är en stiftelse som drivs av Sveriges Television,
Sveriges Radio och Utbildningsradion. Stiftelsens uppdrag är att
”samordna radio- och TV-bolagens insamlingsverksamhet för
humanitära ändamål”.

Radiohjälpens största insamlingskampanj heter Världens Barn.
Den involverar stora delar av det ideella Sverige med inte
mindre än 21 olika hjälporganisationer som samarbetar. Exempelvis PMU som tagit fram det här bingospelet för att sprida
kännedom om barns utsatthet.

Varje år i oktober sänds en TV-gala och över
hela Sverige sker olika insamlingsaktivteter
till förmån för Världens Barn.
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ETT SÄTT ATT HJÄLPA TILL ÄR ATT SAMLA IN PENGAR MED
BÖSSA.

PENGARNA SOM SAMLAS IN GÅR TILL DE BARN I VÄRLDEN
SOM HAR DET ALLRA SVÅRAST.

DE 21 ORGANISATIONER SOM INGÅR I VÄRLDENS BARN
HJÄLPS ÅT ATT SAMORDNA INSAMLINGEN I SVERIGES 290
KOMMUNER.

VARJE ÅR ÄR NÄRMARE 45 000 MÄNNISKOR AKTIVA
I VÄRLDENS BARNS INSAMLING.

NÄR INSAMLINGEN ÄR ÖVER FÖRDELAR RADIOHJÄLPEN
ALLT SOM SAMLATS IN TILL ETT HUNDRATAL PROJEKT ÖVER
HELA VÄRLDEN.

Det finns många människor som behöver hjälp och stöd.
Ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon.
GLÖM INTE BORT ATT DU KAN GÖRA SKILLNAD!

”Allt vad ni vill att människorna ska göra för er
ska ni också göra för dem.”     Den gyllene regeln
Idé och manus: Marina Andersson · www.pmu.se · Produktion: Skilltryck AB, www.skilltryck.se
Världens Barn-bingot är framtaget av PMU för Världens Barn efter en idé av Marina Johansson. © PMU.

