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Fråga 1
Vad heter FN-organet som arbetar  

för barns rättigheter? 

1 FN:s barnfond

x FN:s barnprogram

2 Världens Barn
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Fråga 2
Varför vill Svenska FN-förbundet ge barn i 

fattiga länder gratis mat i skolan? 

1 Barnen får ingen god mat hemma

x De behöver mat för att orka spela fotboll 

2 Fler föräldrar skickar sina barn till skolan
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Fråga 3
Vad heter FN-organet som arbetar med att 
leverera mat till behövande i olika länder? 

1 FN:s mat och hälsa

x FN:s livsmedelsprogram 

2 FN:s mat för alla
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Fråga 4
Hur många barn går hungriga till skolan? 

1 Ca 15 miljoner

x Ca 25 miljoner

2 Ca 66 miljoner
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Fråga 5
Varför är utbildning så viktigt för  

barns utveckling? 

1 Det är vägen ut ur fattigdom

x Det ger större chans att man hittar en fru/man

2 De familjer vars barn går i skolan får ett finare  

 hus att bo i
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Fråga 6
Varför går inte alla barn i skolan? 

1 För att många barn gifts bort och måste sluta  

 skolan

x För att vissa tycker att det är tråkigt och hellre       

 vill vara hemma

2 För att det inte är viktigt att lära sig läsa och   

 skriva
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Fråga 7
Vilket mål i Agenda 2030 handlar  

om att ingen ska gå hungrig? 

1 Mål 16

x Mål 5

2 Mål 2
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Fråga 8
Vem är Svenska FN-förbundets 

goodwill-ambassadör för Skolmat? 

1 Carolina Klüft

x Timbuktu

2 Jan Eliasson
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Fråga 9
Hur många flickor börjar skolan? 

1 Det börjar lika många flickor som pojkar i   

 skolan

x Det börjar 10 gånger fler pojkar än flickor

2 Det börjar 20 gånger fler pojkar än flickor
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Fråga 10
Vad kostar det att bjuda ett barn på en 

skollunch?  

1 10 kronor 

x 5 kronor 

2 2 kronor
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rätt svar

Fråga 1: 1 
FN:s barnfond brukar förkortas UNICEF 

(United Nations Childrens Emergency Fund). De påverkar och 

granskar politiker och regeringar, så att barns rättigheter alltid ska 

följas. 
 
Fråga 2: 2 
Många föräldrar har inte råd att låta sina barn gå i skolan. Men 

om de får gratis skolmat, kan det hjälpa hela familjer och då 

börjar fler barn i skolan! 

 
Fråga 3: X 
FN:s livsmedelsprogram arbetar med att leverera mat. Deras mål 

är att ingen ska behöva gå hungrig eller lida av svält. 

 
Fråga 4: 2 
66 miljoner barn i världen går till skolan hungriga. Det är ungefär 

sex gånger alla som bor i Sverige. 
 
Fråga 5: 1 
När barn får utbildning blir det enklare att ta sig ut ur fattigdom, 

det kan faktiskt långsiktigt förbättra ett helt lands ekonomi.
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rätt svar

Fråga 6: 1 
Många barn gifts bort, framförallt flickor. Detta beror på en 

ojämnställd värld och fattigdom. 
 
Fråga 7: 2 
Mål två handlar om att avskaffa hunger, så att ingen ska behöva 

svälta.  Målet handlar även om att jorden vi odlar på ska 

behandlas bra, och att alla ska få hälsosam mat med ämnen som 

vitaminer och mineraler. 
 
Fråga 8: 1 
Carolina Klüft har varit goodwillambassadör för FN-förbundet i 

tio år, sedan 2007. 
 
Fråga 9: 1 
Idag börjar lika många pojkar och flickor skolan, men det är 

vanligare att flickor måste avsluta sin utbildning. Vanliga 

anledningar är att flickorna tvingas giftas bort eller måste stanna 

hemma för att hjälpa familjen. 
 
Fråga 10: 2 
Det kostar bara två kronor, men så lite pengar kan göra enorm 

skillnad!


