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Om Världskoll 

Världskoll drivs av Svenska FN-förbundet. Syftet är att visa hur utvecklingen och läget i världen ser ut, 
genom att presentera fakta och statistik. Hur har utvecklingen i världen sett ut fram till idag och vad 
ska världens länder jobba med framöver? På världskoll.se finns chansen att utmana sin världsbild, testa 
sina kunskaper och att lära sig mer om världen!  

Bakgrund 

Världskoll har funnits sedan 2011 och grundades som ett svar på rapporter som visade att människor i 
Sverige hade en pessimistisk och missvisande syn på utveckling och läget i världen. En pessimistisk 
världsbild riskerar att bygga upp en känsla av hopplöshet inför framtiden, eftersom intrycket är att 
ingenting blir bättre. Det kan i sin tur få konsekvenser i form av växande fördomar. Därför kändes det 
viktigt för oss på FN-förbundet att ta fram verktyg som visar en mer rättvisande bild av hur 
utvecklingen i världen ser ut.  

Världskoll.se  

På världskoll.se presenteras olika teman som på ett enkelt och pedagogiskt sätt visar sambanden 
mellan olika frågor. Vi kan inte prata om hälsa utan att prata om vatten. Vi kan inte prata om 
konflikter utan att prata om jämställdhet. Vi kan inte prata om utbildning utan att prata om 
ojämlikhet. Alla teman bryts ner i fokus som mer specifikt pratar om ämnen som barnadödlighet, 
kvinnor i parlamentet och tillgång till toaletter. Besökaren kan läsa om hur utvecklingen ser ut i 
världen och jämföra länder.  

Varje tema och fokus är dessutom kopplat till de olika globala målen för hållbar utveckling. Syftet är 
att skapa en förståelse för vilka globala mål som framförallt bidrar till att påverka de olika områdena. 
Vad behöver vi göra för att någonting ska bli bättre?  

Statistik och fakta på sidan 

All statistik och fakta hämtas från Världsbanken, olika FN-organ och andra relevanta källor.  
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Koppling till läroplanen 

Lärarhandledningen är framtagen med förankring i läroplanerna för grundskolan och gymnasiet. 
Övningarna i denna lärarhandledning syftar till att på olika sätt bidra till läroplanernas område som 
handlar om det internationella perspektivet, med vissa mindre nedslag i läroplanens områden om 
miljö, etik och historia.  

Nedan listas fem utvalda exempel på kunskapsmål, med direkt koppling till denna lärarhandledning, 
som återfinns med olika formuleringar i såväl grundskolans som gymnasieskolans läroplan.  

• kritiskt tänkande och/eller granskande  
• kunskaper om förutsättningarna för hållbar utveckling 
• kunskaper om internationell samverkan 
• kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, 

informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande 
• kan använda sin kunskap inom exempelvis samhällsvetenskapliga områden för vidare studier, 

i samhällsliv och vardagsliv. 

De olika övningarna är utformade för att inte bara ge kunskap inom specifika samhällsområden utan 
ger också möjlighet att öva på andra moment inom skolans ramar, genom allt från 
argumentationsteknik till matlagning. På så sätt bidrar övningarna till möjligheten att få in global 
hållbar utveckling i flera delar av elevernas utbildning på ett roligt och lärorikt sätt.   
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Faktaruta - Om Agenda 2030 och de globala målen 
Den 1 januari 2016 ersattes millenniemålen, som FN och världens länder hade arbetat med 
sedan år 2000, med de globala målen för hållbar utveckling. De 17 globala målen är indelade i 
169 delmål och medel med tillhörande indikatorer för att kunna mäta hur vi ligger till.  
 
Förutom att de globala målen är fler än de åtta millenniemålen finns det andra väsentliga 
skillnader. Millenniemålen togs exempelvis fram i en ganska sluten process där några av 
världens ledare fattade beslut om åtta mål som framförallt världens fattigare länder skulle 
arbeta med under 15 år. Processen för de globala målen däremot var mycket bredare och 
inkluderande och flera olika aktörer välkomnades att bidra till innehållet i den nya agendan. 
Allt från ledare i olika länder till civilsamhället, företag och till och med individer genom en 
hemsida som hette myworld där personer kunde rösta och tycka till.  
 
Globala målen är till skillnad från millenniemålen universella och gäller alla världens länder 
fattiga såväl som rika. Det är ingen traditionell biståndsagenda utan en agenda för global 
hållbar utveckling. 
 
En annan skillnad mellan millenniemålen och de globala målen är att det förr främst pratades 
om miljöfrågor när det gällde hållbar utveckling. Det syns till exempel i de gamla 
millenniemålen där målet som handlar om miljö heter just hållbar utveckling. Men nu pratas 
det istället om tre dimensioner av hållbar utveckling och alla de globala målen om hållbar 
utveckling innehåller därför en kombination av social, ekonomisk och miljömässig utveckling.  
 
Det finns en del kontroversiella delar i de globala målen. Några av dem har bland andra 
Sverige slitit hårt för, till exempel delmål under mål 5 om jämställdhet som handlar om 
könsstympning och barnäktenskap, samt formuleringar om frihet från våld under mål 16 om 
fredliga och inkluderande samhällen. 
 
De globala målen är dessutom odelbara. Det innebär att de påverkar varandra på olika sätt. 
Det går inte att jobba med ett mål utan att automatiskt jobba med något annat.  
 
För att engagera dina elever i de globala målen följer här övningar i tre enkla steg. Det första 
steget handlar just om insikten om att de globala målen är odelbara.  
 
Globala målen och de 169 delmålen i sin helhet hittar du på globalamålen.se 
 

  

http://globalamalen.se/
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De globala målen - i tre steg 
Nivå: Lätt 

 

 
(Behöver inte ligga här om ni har en bättre idé) 

  
 
 
Steg 1: Globala målen på tid  
 
Tidsåtgång: 15 minuter 
 
Syfte: Syftet är att eleverna ska bekanta sig med de globala målen och börja fundera över vad de 
betyder, men även förstå att de är odelbara och hänger ihop.  
 
Material: Tidtagarur, globala målen via projektor. Du kan även beställa affischer och foldrar med de 
globala målen på fn.se/butik.  
 
Instruktioner:  
Dela in eleverna i grupper om ca 4-5 elever i varje. Eleverna ska tillsammans i gruppen diskutera vilka 
mål som är viktigast, på tid. Ställ tiden för omgången med hjälp av tidtagaruret.  
Omgång 1: Grupperna väljer ut de 10 viktigaste målen på två minuter.  
Omgång 2: Grupperna väljer ut de 6 viktigaste målen på två minuter.  
Omgång 3: Grupperna väljer ut de 3 viktigaste målen på tre minuter.  
Omgång 4: Grupperna väljer ut det mål som är viktigast, på tre minuter.  
 
Avsluta med att alla grupper får berätta i helklass vilket mål de kommit fram till i slutänden och varför. 
Låt gärna eleverna diskutera diskussionsfrågorna helklass eller inom grupperna.   
  
Diskussionsfrågor 
• Var det svårt? Varför? (Oftast säger eleverna att det var svårt för att målen går ihop i varandra, 

vilket är en bra slutsats eftersom de är odelbara) 
• Vilket är ditt favoritmål/vilket mål är viktigast i världen/Sverige? Varför? 
• Vilket mål tror du att Sverige är bättre respektive sämre på?  

 
  
 

  

http://medlem.fn.se/portal/page/portal/Varushop/varushopen/informationsmaterial
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Steg 2: De odelbara målen  
 
Tidsåtgång: 30 minuter 
 
Syfte: Syftet är att förtydliga för eleverna hur målen kan hänga ihop med varandra. Förslaget är skrivet 
för grupp, men övningen kan också genomföras individuellt.  
 
Material: Datorer, plattor eller mobiltelefoner med internetuppkoppling.  
 
Instruktioner:  
Dela in eleverna i mindre grupper. Varje grupp väljer sedan ett eller flera teman från världskoll.se. Låt 
eleverna läsa informationen om temat och diskutera nedanstående frågor.   
 
Diskussionsfrågor 

• Är det något från texten om temat som förvånar dig? 
• Se på delen om de globala målen på tema-sidan. Vilka mål knyter temat an till? På vilket sätt 

tror du? 
  
  
 
Steg 3: Egen påverkan  
 
Tidsåtgång: 30 minuter 
 
Syfte: Syftet med denna övning är att eleverna ska börja fundera på sin egen påverkan på global 
utveckling och hur de kan bidra. Det ger ytterligare en fördjupad förståelse för de globala målen. 
Övningen kan göras i grupper eller individuellt.  
 
Material:  
 
Instruktioner: 
Låt eleverna fundera/diskutera kring vad de kan göra för att bidra till ett, flera eller alla mål. Här kan 
du också välja några specifika mål om du undervisar i ett visst ämne och vill att de ska fokusera på det. 
Ibland kan det vara lättare för elever att greppa hur de kan bidra till de olika målen genom att titta på 
delmålen som ligger under respektive mål. Delmålen finns på globalamålen.se.  
 
Be eleverna undvika förslag som ”att skänka pengar”. Syftet är snarare att de ska se till sig själva och 
vilka beteendeförändringar som de menar måste göras.  
 
I slutet av övningen lyfter eleverna sina tankar i helklass. Hitta gärna ett ställe där ni kan samla 
tankarna digitalt, i en pärm, på en plansch eller liknande så att eleverna kan bli påminda om hur de 
kan göra en konkret skillnad.  
  
TIPS! Övningen "Jag är global” på sida 8 tar reflektionerna om elevernas egen inverkan till en 
ytterligare nivå.  
 

 

  

http://www.globalamalen.se/
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Jag är global 
Nivå: Medium 

Tidsåtgång: 40 minuter < 
 
Syfte: Syftet är att visa på och få elever att diskutera sin egen inverkan på utveckling runt om i världen, 
men även på att visa samband som finns i vår globaliserade värld. 
 
Material: Casekorten utskrivna eller digitalt 
  
Instruktioner: Dela in klassen i mindre grupper om ca 4-5 personer. Ge varje grupp ett av casen, totalt 
finns det 3 stycken case. Gruppen läser casekortet tillsammans och diskuterar sedan tillhörande 
diskussionsfrågor. Om tid finns kan grupperna få diskutera fler casekort.  
  
Låt gärna grupperna presentera sitt case inför resten av klassen och lite kort berätta om diskussionerna 
i gruppen. Om fler har haft samma casekort kan det öppna för diskussioner i helklass. Låt grupperna få 
omkring 20minuter att diskutera frågorna tillsammans och använd resterande 20minuter till att låta 
grupperna presentera i helklass.  
  
Case 1: Konflikten i handen 
En ny mobiltelefon ska lanseras. Du tittar på din gamla. Batteritiden börjar ju faktiskt bli lite dålig och 
den nya modellen har en bättre kamera. Givetvis ska du ha den nya. Men innan den nya telefonen 
kommer till dig ska den tillverkas. Ett jätteviktigt ämne för att skapa bra flöde i de små kretskorten i 
mobiler är coltan. När många vill ha en viss sak ökar efterfrågan och om utbudet är litet ökar ofta 
priserna. Det innebär att där efterfrågan är stor, men utbudet litet, finns det pengar att tjäna. Det är 
precis vad som har hänt med ämnet coltan. Coltan till din nya mobil finns bara på ett fåtal platser runt 
om i världen, exempelvis i Demokratiska republiken Kongo (DR Kongo). Där har coltan länge 
finansierat våld och terror och många gruvor ockuperas av väpnade grupper. Men när mobilen väl 
kommer till dig är den fint inpackad i en kartong. Där syns inga spår av barnen som bröt coltanet till 
kretskortet, eller de systematiska våldtäkterna som användes som krigsföring för att de väpnade 
grupperna skulle behålla kontrollen över coltangruvorna. Du håller den nya och den gamla mobilen i 
dina händer och jämför. Den nya är lite större, men snyggare. Det är svårt att föreställa sig, där du 
sitter med dem i handen, att du kanske håller i en del av orsaken till våld och barnarbete i DR Kongo.  
  
Läs mer om DR Kongo-konflikten på globalis.se.  
  
Diskussionsfrågor - Konflikten i handen 
• Hur ofta tycker du att en behöver byta ut sin mobiltelefon? 
• Går det att återvinna en mobiltelefon? I sådana fall hur/var?  
• Vems ansvar är det att se till att konflikterna om coltan upphör tycker du?  

Konsumenter? Företag? Regeringar? Någon annan? 
• Vilka globala mål tycker du caset tar upp? 

 

Diskussionstips till teknikintresserade! 
Varför används just coltan i telefoner? Varför kan man inte använda något annat? 
 

  

https://www.globalis.se/Konflikter/Afrika/Den-demokratiska-republiken-Kongo
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Case 2: Bananer och barnhem 
Du har fått i uppgift att köpa med dig bananer hem. I matbutiken kan du välja mellan bananer som 
kostar 18 kronor/kg och Fairtrademärkta bananer som kostar 23 kronor/kg. Eftersom de 
Fairtrademärkta bananerna kostar 5 kronor mer per kilo väljer du de första. Bananodling är en av 
många branscher där arbetare riskerar att få alldeles för låga löner och tvingas att arbeta under dåliga 
arbetsförhållanden. Personen som plockat just dina bananer är en sådan person. Hen har dessutom 
barn men i och med den låga lönen blir tillvaron ohållbar och personen tvingas lämna ifrån sig sina 
barn på barnhem. Faktum är att fattigdom är en av de främsta orsakerna till att barn hamnar där. 
Medan personen fortsätter arbeta på bananplantagen med förhoppningen att kunna hämta hem sina 
barn någon dag, hänger du hemma i köket. Med en av de nyköpta bananerna i handen sitter du vid 
köksbordet och tittar på youtube-klipp på mobilen. Då dyker det upp en reklamfilm. Du tvingas se 15 
sekunder innan klippet som du egentligen vill se kan visas. De 15 sekunderna visar en insamling till ett 
barnhem. Förfärligt, tänker du och undrar hur det kan vara så orättvist att barnen hamnat där, 
samtidigt som du tar en tugga av bananen. Det är svårt att föreställa sig där du sitter i köket, att 
bananerna du valde kanske kan vara en del av orsaken till att familjer måste lämna sina barn på 
barnhem från första början.  
  
Läs mer om extrem fattigdom på världskoll.se.  
  
Diskussionsfrågor – Bananer och barnhem  
• Hur påverkar priset på en produkt om du köper den eller inte? 
• Vilket påstående tycker du stämmer mest? ”Fairtradeprodukter är för dyra.” eller ”Andra 

produkter är för billiga.” 
• Är Fairtrade-märkning rätt väg att gå tycker du? Varför/varför inte?  
• Vilka globala mål tycker du caset tar upp? 

  
  
Case 3: Vatten i garderoben 
Hur kunde klockan bli så mycket? Det är morgon och du måste vara ute genom dörren om 10 
minuter. Du rotar bland dina kläder för att hitta en ren tröja. Så kommer du på att du kan ta t-shirten 
du köpte igår, perfekt. Den är av vit bomull och sådär mjuk som nästan bara en ny t-shirt kan vara. På 
tvättlappen står det ”Made in Pakistan”. Faktum är att din t-shirt bara är en av många därifrån. Textil 
är nämligen en av Pakistans största exportprodukter. Men för att kunna producera all den där 
bomullen krävs 200 frostfria dagar per år, sol och framförallt en himla massa vatten. Bara din t-shirt 
krävde lite drygt 2700 liter vatten för att tillverka. Problemet är att det är samma vatten som 
befolkningen behöver. Trots att tillgången till rent vatten har ökat i Pakistan är fortfarande omkring 
16,5 miljoner människor utan vatten. Det betyder att även om bomullen får det vatten den behöver är 
det inte säkert att de som bor i området får det. Du tar dig en titt i spegeln. Det ser bra ut, du är redo 
för dagen. Det är svårt att tänka sig, där du står i din nya t-shirt, att du kanske har en garderob full av 
dricksvatten.  
   
Läs mer om vattentillgång på världskoll.se.  
  
Diskussionsfrågor – Vatten i garderoben  
• Hur mycket vatten tror du att du har i garderoben?  
• Vilka andra produkter tror du kan kräva mycket vatten att tillverka? 
• Vilka för- och nackdelar finns det om vi minskar våra klädesinköp?  
• Vilka globala mål tycker du caset tar upp? 

 
Räkneruta 
En bomullst-shirt 2 700 liter  
Ett par jeans 11 000 liter 
Ett kilo bomull (odling) 7 000 - 29 000 liter 
Ett kilo bomull (färgning) 200 liter 
 

http://188.212.109.250/varldskoll/fokus/extrem-fattigdom
http://188.212.109.250/varldskoll/fokus/vattentillgang
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Vapenexporten – en målkonflikt 
Nivå: Svårt 

 
 
Faktaruta Målkonflikter 
Målkonflikter är kort och gott när någonting som ett land eller person gör står i konflikt med vad som 
behöver göras för att uppnå ett mål. Det är ungefär som om ett fotbollslag skulle arbeta sig successivt 
mot motståndarnas mål, men alltid skjuta bollen bakåt istället för att skjuta i mål. När det gäller 
globala målen finns det olika målkonflikter som vissa länder måste fundera över. För Sveriges del är 
vapenexport en sådan målkonflikt. Ett delmål under mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen 
handlar nämligen om vapenflöden och trots att Sverige lyckas bra med många av de andra delmålen är 
vapenexport ett hinder för att uppnå mål 16 och många andra mål och delmål i agendan.  
 
 
 
Tidsåtgång: ca 3 lektionstillfällen < 
 
Syfte: Syftet med övningen är att skapa förståelse för den komplexa målkonflikt som Sverige befinner 
sig i när det gäller vapenexporten.   
 
Material: Datorer, surfplattor eller annat för att kunna söka efter information till analysen.  
  
Instruktioner: 
Övningen kan genomföras enskilt eller i grupp. Eleverna väljer eller blir tilldelade ett av följande 
länder: USA, Sydafrika, Thailand, Indien, Pakistan, Saudiarabien, Brasilien. Det är några av de länder 
som Sverige exporterade mest vapen till mellan 2000 och 2016.  
 
Eleverna ska sedan söka reda på information om och analysera följande frågor. Be eleverna tänka 
utifrån de tre dimensionerna av hållbar utveckling och undersöka vilken påverkan som kan finnas 
socialt, ekonomiskt och miljömässigt. 
 

• Hur påverkas Sverige av vapenexport till landet?  
• På vilka sätt kan Sveriges vapenexport påverka landet?  
• Finns det andra länder som kan påverkas av vapenexporten till det valda landet? I sådana fall 

hur?  
 
Resultaten av informationsinhämtningen och analysen kan antingen presenteras genom ett skriftligt 
arbete som lämnas in eller genom någon annan kreativ presentationsteknik, som exempelvis filmklipp. 
 
Tips!  
På globalis.se och säkerhetspolitik.se kan eleverna läsa mer om specifika länder och konflikter. Medan 
världskoll.se ger eleverna möjlighet att enkelt jämföra mellan Sverige och sitt valda eller tilldelade land 
hur utvecklingen ser ut, för att få förståelse för läget i landet.  
 
 
 

 

  

https://www.globalis.se/Konflikter
http://www.sakerhetspolitik.se/
http://varldskoll.se/
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Läget i världen – Kahoot! 
Nivå: Lätt 

Tidsåtgång:  15 minuter < 
 
Syfte: Övningen är en introduktion till hur utvecklingen ser ut i världen idag. Det är också ett bra 
tillfälle för dig som lärare att skapa en bild av hur förkunskaperna ser ut i klassen. Hur bra koll har 
eleverna egentligen?  
 
Material: Dator och projektor för visning. Datorer, paddor eller mobiler för elever när de ska svara.  
  
Instruktioner: 
På Världskolls Kahoot! hittar du olika quiz som rör utvecklingen och läget i världen. Välj det quiz som 
du tror passar bäst för dina elever och be eleverna koppla upp sig via sina datorer, paddor eller mobiler 
på den kod som anges för ert valda quiz.  
 
De kan antingen spela tillsammans i lag eller enskilt.  
 
 
Om Kahoot!  
Kahoot! är en gratis spelbaserad läroplattform som på ett roligt sätt engagerar elever i olika frågor.  
 
För att kunna använda Världskoll-quiz som finns på Kahoot! måste du ha en egen användare. Det är 
gratis att registrera sig. När du väl är inloggad kan du sedan söka på Världskoll eller på något av 
nedanstående sökord för att hitta quiz:en.  
 
 
Våra sökord på Kahoot! 
Utveckling Globala målen Världen    
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Vart är vi på väg? 
Nivå: Medium 

 
Tidsåtgång: 45 minuter < 
 
Syfte: Ett enkelt och roligt sätt för eleverna att lära sig mer om olika länder och att testa sin kunskap 
om vad de vet om länder i världen. 
 
Material: Använd Globalis.se och världskoll.se som inspiration. 
 
Instruktioner:  
Dela in eleverna i grupper. Varje grupp ska komma på ett visst antal "På spåret"-resor. (3-5st) Gör 
gärna exemplet i helklass i början så att alla är med på noterna.  
  
Varje resa ska bestå av 6 steg där informationen blir lättare och lättare för varje steg. När grupperna är 
klara med sina resor kan de köra dem i helklass och utmana de andra grupperna. Alternativt byter de 
resor mellan grupperna och gör varandras för att se hur många poäng de kan samla.  
  
Tips! Om du vill göra resorna mer specifika för ett visst ämne kan du bestämma att eleverna måste se 
till att landinformationen handlar om specifika saker såsom miljö, teknik, sjukvård, demokrati och så 
vidare.  
  
Steg 1: 10 poäng 
Steg 2: 8 poäng 
Steg 3: 6 poäng 
Steg 4: 4 poäng 
Steg 5: 2 poäng 
Steg 6: 1 poäng 
  
 
Exempelruta:  
  
Steg 1: Vi lämnar Sverige och landar på andra sidan jorden, i ett levande och färgglatt land som har 
världens största strand och där 98 procent av landets befolkning har tillgång till rent vatten.  

Steg 2: Landet har kommit långt i fattigdomsbekämpningen. På bara 11 år har landets ekonomiska 
och sociala utveckling hjälpt 29 miljoner människor ut ur fattigdom.  

Steg 3: Här är livslängden hela 75 år men oavsett ålder deltar alla i den välkända festen som hålls 
varje år inför påsken.  

Steg 4: Turismen är en av förklaringarna till landets snabba ekonomiska utveckling. En populär 
turistattraktion är en 38 m lång staty som blickar utöver en välkänd stad, som många tror är landets 
huvudstad.   

Steg 5: Klimatet är tropiskt med det är väldigt varierande landskap. Om du åker bara några mil 
nordväst så hamnar du i Amazonas regnskog. 

Steg 6: Fattigdomsbekämpningen var mycket uppmärksammad när landet var värd för 
världsmästerskapet i fotboll 2014. Några av världens bästa fotbollspelare kommer härifrån, bland 
andra Ronaldinho och Pelé.  
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Biståndsbingo 
Nivå: Lätt 
 
Tidsåtgång: 45 minuter  
 
Syfte: Att på ett roligt sätt lära sig grunden om vad bistånd är och hur det fungerar.  
 
Material: Papper och pennor, eller annat som eleverna kan skapa sina bingobrickor på.  
 
Instruktioner: 
Be eleverna rita upp ett rutnät med 5 x 5 rutor. De ska få plats att skriva i rutorna.  
 
Nu får de tid att svara på nedanstående 25 frågor om bistånd. Varje fråga representerar en ruta där de 
ska skriva rätt svar. Till deras hjälp finns 28 alternativ på vad rätt svar skulle kunna vara. När alla är 
klara och har ett ord per ruta börjar bingo-rundan.  
 
Om eleverna har svarat rätt kommer de få en bingorad på rad 2 efter dessa 12 bingodragningar. 
Eleverna får alltså bara rätt på sin bingobricka om de har skrivit rätt ord. Efter det kan ni tilsammans 
gå genom rätt svar på de andra.  
 
 
Bingodragningar 

1. B2: Remittering 
2. N1: Regeringen 
3. O5: Sverige 
4. I2: Parisdeklarationen 
5. B5: USA 
6. N3: Regleringsbrev 

7. I1: Afghanistan 
8. O2: Sida 
9. I4: Globala målen 
10. G2: Bilateralt 
11. O1: 43 
12. N2: Missionärer 

 
 
 
Facit 

 
 
 
 
  

 B I N G O 
1 

Skatt  Afghanistan Regeringen Klimat/miljö 43  

2 
Remittering Parisdeklarationen Missionärer Bilateralt Sida 

3 
Humanitärt 

bistånd  OCHA Reglerings-
brev 

Utrikes-
departementet 35 

4 
Multilateralt Globala målen Korruptions- 

skandal Moçambique Lövin 

5 
USA  Korruption 7 30 Sverige  
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Frågor 
B1. Genom vilket ekonomiskt medel är alla svenskar med och bidrar till bistånd?  
B2. Vad kallas det när personer som flyttat från sitt hemland skickar pengar hem till familjen som är kvar?  
B3. Traditionellt brukar en säga att det finns två typer av bistånd, ett av dem är långsiktigt utvecklingssamarbete. 
Vad kallas den andra typen av bistånd? 
B4. Vad kallas bistånd när det går från flera länder till en stor organisation, exempelvis FN?  
B5. Vilket land är den största bilaterala humantära givaren i världen?  
 
I1. Vilket var det största samarbetslandet för Sverige inom utvecklingssamarbete år 2016? 
I2. År 2005 enades världens regeringar och biståndsorganisationer om en handlingsplan som satsar på ett mer 
effektivt bistånd. Vad heter denna handlingsplan? 
I3. Vad heter FN organet för samordning av humanitär hjälp? 
I4. Sveriges utvecklingssamarbete har en nära koppling till Agenda 2030. Vad består Agenda 2030 av? 
I5. Vilket är ett av de största hoten mot utvecklingssamarbete? 
 
N1. Vilka bestämmer biståndsbudgeten? 
N2. Vilka var de första svenska ”biståndsarbetarna” som under 1800-talet blev utsända till Abessinien 
(nuvarande Etiopien) där det bland annat byggdes skolor?  
N3. Via vad får Sveriges biståndsmyndighet information om hur biståndet ska fördelas? 
N4. Varför stoppades det svenska budgetstödet till Tanzania under 2014?  
N5. Hur många personer av 10 stämde in på påståendet att biståndet i Sverige ”är lagom eller bör öka” under 
2017?    
 
G1. Regeringen har valt att prioritera tre teman som är särskilt viktiga för att bekämpa fattigdom i sin 
biståndsbudget. De första två handlar om mänskliga rättigheter och jämställdhet. Vilket är det tredje temat?   
G2. Vad kallas bistånd när det är ett utvecklingssamarbete mellan två länder? 
G3. Vilken annan del av statsapparaten styr över en del av biståndspengarna förutom biståndsmyndigheten? 
G4. Vilket var det tredje största samarbetslandet för Sverige år 2016?  
G5. Hur många procent av Sveriges totala bistånd går till olika FN-organ (exempelvis Unicef)?  
 
O1. Hur många miljoner går till det internationella biståndet 2018?  
O2. Vad kallas Sveriges biståndsmyndighet? 
O3. Hur många länder har utvecklingssamarbete med Sverige 2018?  
O4. Vad heter Sveriges biståndsminister i efternamn?  
O5. Vilket land i världen ger mest pengar till bistånd i förhållande till sin bruttonationalinkomst?  
 
Ord
Afghanistan 
Bilateralt 
Eriksson 
FN 
Globala målen 
Humanitärt bistånd 
Klimat/miljö 
Korruption 
Korruptionsskandal 
Lövin  
Missionärer 
Moçambique 
Multilateralt 
OCHA(United Nations Office for the Declaration 
of Humanitarian Affairs) 
Parisdeklarationen 

Remittering 
Regeringen 
Regleringsbrev 
Riksdagen 
Skatt 
Sida 
Sverige 
Uganda 
UNHCR 
USA 
Utrikesdepartementet  
7 
30 
35 
43 
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Biståndsdebatt 
Nivå: Svårt 

Tidsåtgång: 2 lektionstillfällen 
 
Syfte: Ett perfekt sätt att kombinera argumentationsteknik och ökad kunskap om vad bistånd är och 
hur det fungerar. Övningen ökar dessutom förståelsen för hur komplext bistånd är.  
 
Material: Möjlighet att söka information via digitala kanaler.   
 
Instruktioner:  
Dela in klassen grupper som ska möta varandra i debatt. Tänk ca 4 personer i varje grupp och kom 
ihåg att ha ett jämt antal grupper så att grupperna kan paras ihop för sina debatter. Den ena gruppen 
ska vara positiv till bistånd och den andra gruppen ska vara kritisk till bistånd.  
 
Till att börja med får eleverna engagera sig genom att söka information och bygga upp argument inför 
debatten. Det blir också viktigt för eleverna att förbereda sig för vad deras motståndare kanske kan 
komma att säga och hitta svar på tal. När förberedelserna är klara möter de en grupp med motsatt 
inställning i en debatt.  
 
Det viktigaste är inte att någon sida vinner utan det viktigaste är att lyfta frågan om bistånd i 
klassrummet.  
 
Tips till debattörerna 
 
Positiv till bistånd:  
• Vi ska vara solidariska med andra länder  
• Vissa länder är helt beroende av bistånd för att kunna jobba med utveckling 
• Bistånd har bevisat bidragit till omfattande och goda resultat  

  
Kritisk till bistånd:  
• Bistånd är inte hjälp, det är makt  
• Korruption hindrar bistånd att nå slutmålet 
• Det är ekonomisk tillväxt och inte bistånd som bidrar till utveckling  

 
Hemsidor 
http://www.sida.se/ 
https://openaid.se/aid/2016/ 
https://www.omvarlden.se/Branschnytt/nyheter-2016/svenskt-bistand-till-afrika-kritiseras/  
https://urskola.se/Produkter/178091-UR-Samtiden-Bistand-for-en-hallbar-varld-Inledning 
 

  

http://www.sida.se/
https://openaid.se/aid/2016/
https://www.omvarlden.se/Branschnytt/nyheter-2016/svenskt-bistand-till-afrika-kritiseras/
https://urskola.se/Produkter/178091-UR-Samtiden-Bistand-for-en-hallbar-varld-Inledning
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Världen i tidningen 
Nivå: Lätt  

Tidsåtgång: 45 minuter < 
 
Syfte: Att lyfta ämnet källkritik genom att låta eleverna granska tidningar och göra en enkel 
innehållsanalys av hur olika delar av vår värld framställs i tidningen.  
 
Material: Tidningar, papper eller digitalt 
 
Instruktioner:  
Eleverna får titta igenom ett antal tidningar för att sedan fundera över:  
 

• Vilka delar av världen rapporteras det mest om?  
• Vilka länder eller regioner skrivs det nästan aldrig om?  
• Vilken typ av händelser skrivs det mest om? Varför tror du?   
• Vad är egentligen en nyhet?  
• Hur tror du att den information som finns i tidningar påverkar din kunskap och dina 

värderingar om olika delar av världen?  
 
Uppgiften kan göras i grupp eller individuellt och kan lämnas in som en skriftlig analys eller redovisas 
genom andra kreativa presentationstekniker. Om eleverna tittat i olika tidningar kan det också vara 
intressant att göra jämförelser mellan grupper och se likheter och olikheter i resultaten.  
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Världens bästa nyheter 
Nivå: Lätt 

Tidsåtgång: 45 minuter < 
 
Syfte: I denna övning får eleverna inte bara träna på artikelskrivande. De får också en viktig inblick i 
den positiva utveckling som sker runt om i världen.  
 
Material: Dator, surfplatta eller mobiltelefon för att söka infomation.  
 
Instruktioner:  
Eleverna ska enskilt eller i grupp skriva en artikel om positiv utveckling. För att komma igång finns 
exempel på positiv utveckling i världen och i specifika länder enkelt att hitta med hjälp av världskoll.se. 
Där kan eleverna jämföra länder med Sverige för att se hur utvecklingen i ett visst land under ett 
specifikt fokus ser ut. Här kan de antingen välja att arbeta med ett specifikt land eller att arbeta med 
den positiva utvecklingen i världen när det gäller ett valt fokus.  
 
Därefter är det upp till eleverna, beroende på vilken inriktning de valt, att leta reda på ytterligare 
information till sin artikel.   
 

• Hur har landet/världen lyckats med den positiva utvecklingen?  
• Finns det något specifikt projekt att skriva om? Eller kanske en specifik person?  

  
När uppgifterna är klara kan eleverna också få läsa andras positiva nyheter, alternativt så får de 
presentera sina positiva nyheter för klassen.  
  
  
Tips till de som är intresserade av medier och kommunikation!  
Eleverna kan även, förutom att ta fram själva artiklarna, formge tidningen och arbeta i program som 
InDesign och Photoshop.   
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FN-rollspel 
Nivå: Medium  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILD FRÅN FN-ROLLSPEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faktaruta 
Om FN-rollspel 
FN-rollspel arrangeras överallt i världen med allt från 30 deltagare i ett klassrum till internationella 
rollspel med över 2000 deltagare. Svenska FN-förbundet har över tio års erfarenhet av att skapa och 
anordna FN-rollspel för ungdomar runt om i Sverige. 
 
Genom att delta på ett FN-rollspel får eleverna möjlighet att inte bara lära sig mer om FN och hur 
internationella förhandlingar går till, utan även en chans att öva på att hålla tal och debattera. Det är 
ett minst sagt elevaktivt verktyg där deltagarna får öva sig på informationsinhämtning, källkritik och 
att formulera sig på svenska och ibland på engelska, då en del rollspel hålls på engelska. Sist men inte 
minst, är det en chans att skapa ett kontaktnät av likasinnade ungdomar som vill vara med och 
förändra världen! 
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Tid: Ca tre lektionstillfällen. 
 
Syfte: Genom att delta i ett FN-rollspel får eleverna möjlighet att inte bara lära sig mer om FN och hur 
internationella förhandlingar går till, utan även en chans att öva på att hålla tal och debattera. 
 
Material: Rollspelsinstruktioner och rollspelskort, ordförandeklubbor, datorer, anteckningsblock, 
landsskyltar. 
 
Instruktioner 
 

1. Förberedelse och diskussion: Rollspelet inleds med en presentation av rollspelets tema där 
frågan som delegaterna ska diskutera ramas in. Mer om rollspelens teman hittar du längre ner 
på sidan. 
 

2. Deltagarna studerar sina roller: Eleverna får sedan gå in i sina roller som representanter för ett 
specifikt land och undersöka hur deras land ställer sig i frågan. En delegation brukar bestå av 
2-4 delegater. För att hitta information om vad deras land tycker i frågan, kan delegaterna 
använda sig av rollspelskorten samt få tips på användbara länkar på Svenska FN-förbundets 
hemsida 

 
3. Öppningstal: Varje delegation håller ett kort anförande där den för fram sina viktigaste 

ståndpunkter och argument, samt ett första förslag på hur resolutionen ska se ut. Endast en 
representant per delegation talar och presenterar hela gruppens ståndpunkt.  

 
4. Lobbying: Det är nu förhandlingarna drar igång! Delegaterna får chansen att informellt 

diskutera sina mål med andra delegater, hitta gemensamma intressen och bygga allianser. Här 
gäller det att försöka samla så mycket stöd som möjligt för förslaget de vill få igenom. 

 
5. Debatt: Debatten är den formella arenan för förhandlingarna, där diskussion förs i helgrupp 

och delegaterna presenterar sina förslag. Ordföranden fördelar ordet för att se till att samtliga 
representanter får göra sin röst hörd. 

 
6. Omröstning: Förhandlingarna avslutas med att delegaterna lägger fram sina förslag och sedan 

röstar fram ett gemensamt förslag som måste godkännas i en omröstning för att gå igenom. 
 

 

Klimatrollspelet är rollspelet för dig som vill diskutera vår tids kanske största utmaning! Här 
diskuteras vad världens länder tillsammans ska göra för att nå målen om att minska utsläppen och 
undvika att jordens medeltemperatur ökar med två grader.  
 
FN-rollspelet Agenda 2030 handlar om mål 16 (fredliga och inkluderande samhällen) och är till för dig 
som vill diskutera världens mest ambitiösa utvecklingsplan för att skapa en bättre värld för alla! Då 
konflikter ofta hämmar utveckling diskuteras här kopplingen mellan fred och utveckling och vilka 
delmål som bör ingå under mål 16, så att fred kan nå alla på jorden. 
 
Var hittar jag rollspelen? 
Rollspelen finns på FN-förbundets hemsida fn.se/skola.  
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Klimatmat 
Nivå: Svårt   

Tid: Ca 3 lektionstillfällen 
 
Syfte: Syftet är att öka elevernas förståelse för klimatsmart mat och hur maten vi köper påverkar vår 
planet på olika sätt.  
 
Instruktioner 
Övningen kan genomföras individuellt eller i grupp. Eleverna ska skapa ett klimatsmart och 
näringsrikt recept.  
 
Att tänka på 
Vad ska vara i maträtten och varför? Olika grödor kommer från olika länder. Därför måste också frakt 
tänkas in. Tänk också på att olika grödor växer under olika säsonger. Om det inte är säsong för en viss 
grönsak kan det kräva väldigt mycket energi för att odla den ändå. Ska det vara kött eller inte i 
maträtten? Får personen som äter maträtten i sig den näring som den behöver? Vilka globala mål 
påverkas i processen? Kräver råvaran mycket vatten eller energi i tillverkningen? Hur ser det ut med 
kemikalier i produktionen? 
  
Tips! 
Låt gärna eleverna provlaga sitt klimatsmarta recept, eller kan de kanske övertala skolköket att laga 
maträtten någon dag, beroende på skolans lösning med skollunch.  
 
Använd gärna världskoll.se för tips på hur saker och ting kan hänga ihop med varandra.   
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Socialt entreprenörskap med de globala målen 
Nivå: Svårt  

 
Tid: Löpande under år 3 på gymnasiet 
 
Syfte: Övningen ger eleverna basförståelse för vad det kan innebära att driva ett medvetet företag. De 
får också en praktisk erfarenhet av hur de kan implementera de globala målen i verksamheten. 
Organisationen Ung Företagsamhet (UF) har flera bra tips.  
 
Instruktioner 
Här följer olika delar där det kan vara extra viktigt att tänka in de globala målen för att se till att UF-
företaget är med och bidrar till hållbar utveckling. Den här övningen kan vara av nytta under hela UF-
året, men av särskild vikt vid företagets uppstart.  
 
 
Att tänka socialt entreprenörskap 
Med socialt entreprenörskap menas en påhittig lösning på hur nya och gamla samhällsproblem kan 
lösas på ett affärsmässigt sätt. Målet för ett så kallat socialt företag är att skapa nytta för hela samhället 
och för individer och samtidigt tjäna pengar.  
 
 
Vad är nuläget?  
Gör ordentliga undersökningar på samhällsproblemet som ska lösas. Hur ser själva problemet ut idag? 
Vilka utmaningar finns? Vilka åtgärder har redan vidtagits och vilka resultat har de gett hittills? Finns 
det något initiativ på en annan ort som ni kan inspireras och lära er av? Det är viktigt att ha koll på hur 
läget faktiskt är innan det fattas beslut om vilken lösning som är bäst. Sök statistik kopplat till ämnet. 
Fatta inte beslut på antaganden om en situation utan att ta reda på om det du antar faktiskt stämmer 
överens med verkligheten.  
 
 
Vad är lösningen på samhällsproblemet? 
För att lista ut en lösning på det valda samhällsproblemet, utan att det bidrar till nya samhällsproblem, 
är det viktigt att tänka genom sambanden mellan samhällsproblemet och andra delar av samhället. Här 
kan de globala målen vara en bra hjälp. Kom ihåg att tänka in de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling i varje steg, det vill säga social, ekonomisk och miljömässig utveckling.  
 

1. Analysera vilka mål som kan kopplas direkt till det valda samhällsproblemet.  
2. Analysera sedan hur olika lösningar på problemet kan få kedjereaktioner, både 

positiva och negativa, på andra mål.  
3. Fastställ sedan en möjlig lösning på det valda samhällsproblemet, som enligt 

genomförd analys, ger minsta möjliga negativ inverkan på andra samhällsområden. 
4. Om den valda lösningen riskerar att bidra med negativ inverkan på andra 

samhällsområden, skapa en risk- och konsekvensanalys där du formulerar riskerna 
och potentiella åtgärder för att förhindra att det händer.   
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Samarbetspartner 
Samarbetspartner kan vara viktigt att ha i åtanke under analysen om negativ inverkan på andra 
samhällsområden. Analysen i sig kan också fungera som medel för att arbeta fram riktlinjer för vilken 
typ av samarbetspartner som är möjliga för UF-företaget att arbeta med. Om det är en 
samarbetspartner som är nödvändig för ditt UF-företag men som utgör en risk för negativ inverkan på 
andra samhällsområden tar du med det i din risk- och konsekvensanalys.  
 
Riktlinjerna kan vara allt från hur den potentiella samarbetspartnern väljer att frakta produkter och 
vilken arbetskraft som används till om de uppmuntrar till bruk av preparat som motarbetar lösningen 
på samhällsproblemet som UF-företagets idé handlar om.  
 
 
Hålbara investeringar 
Det pratas allt oftare om vikten av hållbara investeringar, det vill säga att pengar inte ska investeras i 
verksamhet som motverkar hållbar utveckling runt om i världen. Det i sig är kanske lite tidigt för dig 
att tänka på när du kickar igång. Däremot kan det i början av ditt UF-företagande vara viktigt att få in 
riskkapitalister som är villiga att investera i din idé utan någon säkerhet att de får pengarna tillbaka. 
Det kan vara personer eller andra företag som investerar i din idé. Ett sätt för dig att profilera dig för 
potentiella riskkapitalister skulle kunna vara att visa upp på vilket sätt ditt UF-företag är en hållbar 
investering. Visa upp den genomtänka planen som du tagit fram, med de globala målen som grund, 
som visar hur ditt UF-företag kommer att bidra till minimal negativ inverkan på andra 
samhällsområden.  
 
När du blivit riktigt framgångsrik är det dessutom dags för dig att investera ditt företags pengar och 
även här blir hållbara investeringar en nyckel. När den dagen kommer, be om hjälp från banken att 
hitta investeringsmöjligheter som inte motverkar det du försöker lösa med hjälp av ditt företag.  
 
 
Hållbart avslut 
Vad händer när UF-företaget upphör? Om inte arbetet med UF-företagets lösning på ett 
samhällsproblem kommer att fortsätta när UF-året är slut, se då till att tänka genom vad som händer 
när det avslutas. Behövs det inte längre? Kan idén skickas över till någon annan som tar vid? Kom 
gärna med tips och förslag på platser eller projekt där andra människor som eventuellt engagerat sig i 
ditt UF-företags idé kan fortsätta sitt engagemang.  
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Om Svenska FN-förbundet 

Vi är en ideell organisation och en svensk folkrörelse som arbetar med att föra samman individer och 
organisationer i ett gemensamt arbete för en bättre värld och för ett starkare och bättre Förenta 
Nationerna. Vi har tusentals medlemmar som är organiserade i lokalföreningar och distrikt. Vi är 
dessutom paraplyorganisation för 84 riksorganisationer som är anslutna till oss som ett stöd för FN-
tanken. Genom vår skolverksamhet finns idag även ett 30-tal FN-skolor runt om i landet. 

Vi samarbetar internationellt, vi stödjer FN-projekt i världen, vi utbildar och informerar och vi 
granskar och påverkar.   
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Baksida yttre 


