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Vad är en FN-skola
En FN-skola är en gymnasieskola med engagemang för internationella frågor och en vilja
och kapacitet att utveckla sin globala profil i samarbete med Svenska FN-förbundet.
Skolans globala profil präglar ofta ett eller flera av skolans program, men utbudet för
FN-skola är stort och skolans individuella val betyder mycket för hur profilen utvecklas i
praktiken. Det finns 37 FN-skolor i Sverige. De är alla olika men gemensamt för många
är att de arrangerar FN-rollspel, erbjuder sina elever kurser eller program med global
inriktning, gör internationella utbyten, samt på olika sätt uppmuntrar till
elevengagemang för mänskliga rättigheter och globala frågor. Bland FN-skolorna finns
både kommunala skolor och friskolor med elevantal från 200 till 4 000 elever och de
flesta gymnasieprogram är representerade.

Vad får en FN-skola?
Varje FN-skola erbjuds årligen lärarfortbildningar, undervisningsmaterial och särskild
tillgång till FN-information för att stärka kompetensen i globala frågor. Era elever får
årligen kontinuerligt stöd att driva en egen FN-elevförening, arrangera Aktion-FNaktiviteter på skolan, driva lokala projekt och delta på nationella elevträffar, allt i syfte
att höja kompetensen och öka elevengagemanget för globala frågor på skolan.
FN-skolor får del av FN-förbundets expertis inom mänskliga rättigheter,
utvecklingsfrågor, samt fred, säkerhet och nedrustning. Vi har pedagogisk kompetens
och lång erfarenhet av samarbete med skolor och av att engagera unga. Varje FN-skola
har en personlig kontaktperson från vårt team av projektledare inom skolverksamheten,
för att ge skolan kontinuerlig information och service.
Utbudet för FN-skola innebär en rad verktyg som ska ge skolan stöd och inspiration att
nå mål i kurs- och läroplaner och samtidigt utveckla en global profil. Alla FN-skolor får
därför varje läsår ett stort grundpaket med tjänster och produkter. Utöver grundpaketet
ingår dessutom varje läsår två tillval som erbjuder skolan att skräddarsy utbudet efter
egna önskemål.
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Kontaktpersoner på FN-förbundet
Som certifierad FN-skola har ni en kontaktperson på FN-förbundet som tillsammans
med er planerar ert läsår som FN-skola och kan svara på frågor och ge stöd i olika
arrangemang.
Helen Huledal
Helen är uppvuxen i Skåne, har arbetat som informatör och lärare i Stockholm, och har
på FN-förbundet varit med och startat certifieringen av FN-skolor. Hon har stor
erfarenhet av FN-rollspel, produktion av metodmaterial och lärarkurser. Helen har ett
särskilt intresse för mänskliga rättigheter och demokratifrågor.

Terese Johansson
Terese är från Västerbotten och har tidigare arbetat som gymnasielärare i historia,
religion och medieämnen. Terese brinner extra för elevengagemang och för att utveckla
FN-elevföreningarna. Förutom att arrangera kickoffer och ta fram Aktion FN-paket åker
Terese gärna ut till FN-skolor för att hålla temadagen globalt engagemang som syftar till
att öka elevers engagemang för en bättre värld.

Charlotta Jeppson
Charlotta är från Skåne och har en bakgrund som gymnasielärare i svenska och spanska,
och som museipedagog med inriktning på samhälls- och fredsfrågor samt litteratur. Hon
har under flera år arbetat på Nobel Prize Museum, där hon utvecklat och genomfört
skolprogram, seminarier och material för elever och lärare på alla stadier. Charlotta har
ett särskilt fokus på att engagera lärare i FN-skolas innehåll och syfte, och besöker gärna
skolor för att hjälpa till med inspiration, utbildning och tips för lärargrupper.

Jonas Andersson
Jonas är från norra Västerbotten och har varit politiskt aktiv sedan ungdomen. Har en
bakgrund inom bygg och industri och nu även en master i statsvetenskap. Jonas är en
rutinerad rollspelare som gärna lyssnar på era idéer och ger tips på vägen för ett så
lyckat rollspel som möjligt.
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Grundpaketet – överblick
FN-skolor får varje läsår ett stort grundpaket med följande innehåll:
Profilprodukter och certifikat
Portal för FN-skolor
Kurser i FN-kunskap
Nyhetsbrev
Tips på temadagar
Prenumeration på Världshorisont
Aktion FN
Elevföreningskickoff och övrigt stöd till elevföreningar
Besök av FN-förbundets ambassadörer

Läs mer om varje del i detta häfte.
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Grundpaket

Profilprodukter, certifikat och startpaket
FN-skolor får fri tillgång till en unik logotyp i olika digitala format samt ett startpaket
med profilprodukter. Nya profilprodukter tas fram kontinuerligt och skickas då till alla
FN-skolor. Om en FN-skola önskar fler produkter kan sådana köpas till förmånligt lågt
medlemspris.

Profilprodukter som ingår i startpaketet för alla nya FN-skolor:
•
•
•
•
•

Plexiglasskylt
Roll-up
Stor FN-flagga
FN-bordsflagga
Inramat certifikat
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Grundpaket

Portalen för FN-skolor
Under hela läsåret har FN-skolor tillgång till en unik portal på vår hemsida.
Portalen erbjuder en mängd resurser för både lärare och elever på FN-skolor. Där finns
underlag för att planera året som FN-skola, Aktion FN, lektionsmaterial och
elevaktiviteter. På portalen finns även administrativt material som logotyper, avtal och
en egen sida för FN-elevföreningar.
Portalen finns på www.fn.se/portalen och kan endast öppnas av FN-skolor via särskild
inloggning. Er skolas kontaktperson kan hjälpa er med lösenordet om ni saknar det.
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Grundpaket

Kurser i FN-kunskap
Varje FN-skola erbjuds varje läsår fem platser på FN-förbundets kurser i FN-kunskap.
Kurserna är heldagsutbildningar om FN:s historia, verksamhet i fält, mänskliga
rättigheter, fred och säkerhet samt hållbar utveckling. Om fler personer från skolan vill
gå våra kurser utöver de fem platserna, betalar ni ett medlemspris som ni hittar i
anslutning till kurserna på hemsidan. Reseersättning utgår ej.
Kursdatum hittar ni på https://fn.se/engagera-dig/kalender/

A-kurs: Grundkurs om FN:s arbete och organisation
A-kursen är en grundkurs i FN-kunskap. Under kurstillfället får du veta mer om FN:s
historia och om de tre huvuduppgifterna: fred, säkerhet och nedrustning, mänskliga
rättigheter samt hållbar utveckling. Kursen berör även FN:s fältarbete och beskriver
FN:s roll i en aktuell konflikt.

B-kurs i fred, säkerhet och nedrustning
Kursen ger fördjupade kunskaper om FN-principen Skyldighet att skydda, FN:s arbete
mot kärnvapen och minor samt en inblick i FN:s arbete i ett aktuellt konfliktområde.

B-kurs i hållbar utveckling
Vid ett toppmöte i FN i september 2015 antogs Agenda 2030 och de globala målen för
hållbar utveckling. 17 globala mål och 169 delmål ska bidra till en bättre och rättvisare
värld för alla. Under kursen behandlas Agenda 2030, FN:s utvecklingsmål och fältarbete.

B-kurs i mänskliga rättigheter
Kursen ger en översikt av FN:s arbete med mänskliga rättigheter, vilka de mänskliga
rättigheterna är och varför FN lyfter fram just dessa rättigheter. Kursen tar även upp
FN:s kritik mot Sverige och ger en fördjupning när det gäller granskningen av Sverige
enligt konventionen mot alla former av rasdiskriminering, CERD-konventionen, och hur
arbetet med parallellrapportering går till i Sverige.
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Grundpaket

Nyhetsbrev
Vid minst fyra tillfällen per år får FN-skolor ett nyhetsbrev via mejl som innehåller tips
på lektionsaktiviteter och nytt material.
Nyhetsbrevet hjälper FN-skolor att hålla sig uppdaterade om vad som händer i
verksamheten.
Skolans kontaktpersoner får automatiskt nyhetsbrevet, men alla som är intresserade på
skolan kan anmäla sig till: charlotta.jeppson@fn.se

7

Grundpaket

Prenumeration på Världshorisont
FN-skolor får digital prenumeration på tidskriften Världshorisont samt möjlighet att
utan extra kostnad beställa klassuppsättning av enskilda nummer och tillhörande
faktablad. Hör av er till er skolas kontaktperson på FN-förbundet om ni önskar få
tidningen utskickad fysiskt till er skola. Varje nummer har ett aktuellt globalt tema som
passar att använda i undervisningen.
Världshorisont ges ut fyra gånger per år och bevakar FN-frågor samt FN-rörelsen i
Sverige och globalt.
Världshorisont skrivs av tidningens redaktör AnnaLena Karlsson Andrews tillsammans
med externa och interna skribenter. De interna skribenterna är experter inom olika
sakområden på FN-förbundet och deras texter kombineras med artiklar skrivna av olika
frilansjournalister och externa experter inom det specifika sakområdet.
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Grundpaket

Aktion FN – materialpaket till elevaktiviteter och
undervisning
Aktion FN är ett materialpaket som skickas ut fyra gånger per år till varje FN-skola med
olika teman för varje aktion. Globala målen, mänskliga rättigheter, jämställdhet och fred
är övergripande teman som återkommer varje år, men aktionerna varierar. Varje paket
innehåller material till elevaktiviteter för elevföreningen och till undervisningen för
lärare.
Med Aktion FN får elever som vill engagera sig lokalt för globala frågor färdiga paket
som utan större förberedelsearbete kan användas för att visa och sprida deras
engagemang för en bättre värld på skolan.
Aktion FN erbjuder samtidigt lärare på FN-skolor undervisningsmaterial om FN:s
arbete, i form av förslag på lektionsupplägg samt information om koppling till
läroplanen. Genom Aktion FN kan skolan till exempel vara med och sprida kunskap om
FN:s humanitära arbete och ta ställning mot rasism, mot barnäktenskap, för en minfri
värld och vikten av att alla barn får grundskoleutbildning.
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Grundpaket

Stöd till elevföreningar
Att inspirera och ge plats för ett växande elevengagemang är centralt för en FN-skola.
Elever på FN-skolor får därför ett stort stöd från FN-förbundet för att bilda och driva en
FN-elevförening. Eleverna har en egen kontaktperson på FN-förbundet, får delta på
kickoffer, tillgång till en handbok, möjlighet att söka bidrag och får regelbundet
nyhetsbrev. Fyra gånger per år får elevföreningarna Aktion FN-paket (se separat
information) med material till en särskild aktivitet på skolan.
Att starta en FN-elevförening på skolan är ett roligt sätt för eleverna att engagera sig,
lära sig mer om globala frågor och arbeta för en bättre värld. Kontakta
terese.johansson@fn.se för hjälp och stöd.
FN-förbundet arrangerar återkommande kickoffer för elever som vill engagera sig
i elevföreningar. Under läsåret 21/22 genomförs fem digitala kickoffer med syfte att
stärka elevföreningarnas arbete samt förbereda dem inför varje Aktion FN. Kickofferna
innehåller föreläsningar och workshops och ger tillfälle att nätverka mellan
elevföreningarna. Datum och anmälan sker via FN-förbundets kalender:
https://fn.se/engagera-dig/kalender/
Handboken till FN-elevföreningarna berättar vad en FN-elevförening är, hur eleverna
kan starta och driva sin elevförening och ger förslag på hur de kan förverkliga sina idéer
och sprida sina budskap. I handboken finns även information om FN-förbundets olika
projekt och hur eleverna kan uppmärksamma dessa.
FN-elevföreningarna hittar handboken och övrigt material på portalen för FN-skolor.
Sprid gärna lösenordet till portalen till elever som vill engagera sig.
Alla FN-elevföreningar får ett nyhetsbrev fyra gånger per år med tips på olika
aktiviteter och material.
På Instagram hittar ni ett konto för FN-skolor och FN-elevföreningar, sök på: FN-skolor.
Där tipsar vi om aktiviteter, internationella FN-dagar att uppmärksamma samt lyfter vad
som händer ute på FN-skolor och i FN-elevföreningar.
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Grundpaket

Svenska FN-förbundets ambassadörer
FN-förbundet utbildar årligen nya unga ambassadörer som sprider information och ökar
engagemanget för FN och globala utvecklingsfrågor som till exempel Globala målen,
projekten Flicka och Minor. Ambassadörerna har ibland också möjlighet att besöka en
FN-skola, om så önskas: https://fn.se/boka-en-forelasning/
Våra ambassadörer är mellan 16-26 år och medlemmar i FN-förbundet. Kanske är någon
av era elever intresserad av att söka sig till detta uppdrag: https://fn.se/engageradig/for-dig-som-ar-ung/ambassadorer-for-agenda-2030-flicka-och-skolmat/

”Det bästa med att vara ambassadör är att jag har
möjlighet att förverkliga idéer, med stöd från Svenska
FN-förbundet. Jag rekommenderar alla att söka som har
ett brinnande engagemang, men behöver den där extra
knuffen”
Warda, en av FN-förbundets ambassadörer för Agenda 2030
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Tillval

Tillval - överblick
Varje FN-skola får årligen välja två valfria aktiviteter från en särskild tillvalsmeny. Vi
kallar dessa aktiviteter för tillval och de ingår i utbudet. Här kan ni som skola välja
aktiviteter som passar just er skola, för att utveckla skolans globala profil enligt egna
behov och önskemål. (Läs mer om varje del i detta häfte.)
Välj två av följande tillval:
Föreläsning på skolan
Globalt engagemang för elever på skolan
Inspirationsdag för lärare på skolan
Skicka elever på FN-förbundets UNg-helg
Lärarkurs i FN-rollspel
Ordförandekurs för elever inför eget FN-rollspel
Ordförande till ert eget FN-rollspel
Delta med en delegation på FN-förbundets nationella FN-rollspel SweMUN
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Tillval

Föreläsning på skolan
Som ett av FN-skolans två årliga tillval kan skolan välja att få en spännande föreläsning
eller workshop för lärare och/eller elever. Många av föreläsningarna kan också hållas
digitalt.
Välj EN av föreläsningarna som presenteras i FN-skolornas föreläsningsmeny. Ni kan till
exempel få besök av en representant från FN-förbundet eller en av FN-förbundet utvald
föreläsare som föreläser om en internationell aktuell fråga.
I den aktuella föreläsningsmenyn presenteras många föreläsare i skilda ämnen.
Föreläsningarna sorteras i menyn enligt FN:s tre pelare: fred, säkerhet och nedrustning;
hållbar utveckling, samt mänskliga rättigheter.
Ni hittar föreläsarmenyn på Portalen för FN-skolor.
Föreläsningar kan efterfrågas när som helst under året, men gärna minst en månad i
förväg. Då efterfrågan kan variera kan vi inte garantera en specifik föreläsare, men
chansen ökar ju tidigare efterfrågan skickas.
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Tillval

Globalt engagemang på skolan
Som ett av FN-skolans två årliga tillval kan skolan välja att bjuda in FN-förbundet till att
arrangera en dag för elever med föreläsning och workshop om globalt engagemang.
Under dagen får era elever lära sig mer om FN, läget i världen och om hur de själva kan
engagera sig i globala frågor.
Syftet med dagen är att lära mer om FN och de globala målen och att starta och/eller
stärka skolans FN-elevförening.
Vi kan erbjuda denna dag både digitalt och på plats i skolan beroende på den rådande
smittspridningen. En representant från FN-förbundet inleder dagen med en föreläsning,
där så många elever som ni kan arrangera en sittning för är välkomna. Därefter
fortsätter dagen med en workshop för en mindre grupp, 30-40 elever. Om ni önskar att
fler elever ska få delta i workshopen kan vi skicka ut underlag innan dagen så lärare kan
hålla i detta pass samtidigt som vi har en grupp. Avslutningsvis hålls ett möte med FNelevföreningen och elever som blivit intresserad av att engagera sig i en FN-elevföreing.
Pass 1. Introduktion till FN och de globala målen. Föreläsning, 60 min.
Pass 2. Workshop: Fördjupning om FN:s arbete i fält, med fokus på ett av FN-förbundets
projekt: Flicka - projektet som stärker flickors rättigheter eller Minor - projektet som
skapar hopp i krigets spår. Skolan väljer vilket av projekten som ska lyftas.
Klassrumsaktivitet för 30-40 elever, 60 min.
Pass 3. Möte med FN-elevföreningen. Gruppaktivitet för den befintliga FNelevföreningen och/eller så välkomnas elever som vill veta om vad det innebär att
engagera sig i en elevförening. 60 min.
Detta tillval behöver planeras i god tid, helst ett halvår i förväg.
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Tillval

Inspirationsdag för lärare på skolan
Som ett av FN-skolans två årliga tillval kan skolan välja att arrangera en inspirationsdag
för lärare.
Syftet är att stärka engagemanget för FN-skola och att förse deltagarna med verktyg för
att kunna arbeta med globala frågor i klassrummet. Upplägget tar 2 timmar inklusive
paus och kan genomföras i aula eller mindre grupp. Vi kan erbjuda denna dag både
digitalt och på plats i skolan beroende på den rådande smittspridningen.
Innehåll
• Vad är FN-skola?
• Interaktiv inspiration om de globala målen: från globalt till lokalt, hur kan ni och
era elever engagera er för Agenda 2030?
• Gruppdiskussioner (kortare variant om aulaföreläsning).
• Presentation av material och stöd från FN-förbundet.
Hela upplägget genomförs av en av skolhandläggare från förbundet och behöver därför
planeras minst ett halvår i förväg.
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Tillval

Skicka elever på UNg-helg
Som ett av FN-skolans två årliga tillval kan skolan välja att skicka tre elever på FNförbundets årliga UNg-helg.
Varje år arrangerar FN-förbundet en nationell träff för unga medlemmar (16-26 år).
Helgen är en mötesplats för unga som brinner för globala frågor, utbyta idéer och
erfarenheter och lära sig mer om FN. UNg-helgen har ett specifikt tema varje år. Under
helgen får deltagarna med sig inspiration och verktyg att förverkliga projektidéer och
utöka sitt engagemang. Deltagarna får lära sig hur man planerar och genomför projekt
och får tips på hur man kan engagera sig för globala frågor genom spännande
föreläsningar
och
workshops.
Information om UNg-helgen läsåret 21/22 kommer i början av 2022.
Reseersättning utgår med upp till 700 kr per elev.
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Tillval

Lärarkurs i FN-rollspel
Som ett av FN-skolans två årliga tillval kan skolan välja att utbilda sina lärare i hur man
arrangerar egna FN-rollspel.
FN-rollspel är en elevaktiv pedagogisk metod som leder till djup kunskap och stort
engagemang i globala frågor. Många lärare och elever upplever FN-rollspel som ett av de
mest givande och roliga momenten i undervisningen. Att delta ger ett unikt tillfälle att få
inblick i komplexa globala sammanhang och en chans att öva sig i retorik, samarbete och
få en insyn i internationell diplomati. Vi erbjuder en lärarkurs i FN-rollspel för er som är
nyfikna på FN-rollspel som undervisningsmetod och för att lära mer kring hur man
arrangerar egna FN-simuleringar på skolan.
Kursen är en heldag där vi varvar teori och praktik för att förbereda kursdeltagarna
inför att hålla egna FN-rollspel på skolan. Ni väljer om ni vill skicka fem lärare till en
extern lärarkurs i FN-rollspel eller utbilda fler genom att arrangera kursen på skolan
med inbjudan till andra FN-skolor att delta.
Lärarkurs i FN-rollspel kan arrangeras närsomhelst under året, men efterfrågan bör
helst skickas 2-3 månader i förväg, då flera skolor bjuds in till samma tillfälle.
Resekostnader ersätts ej för detta tillval.
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Tillval

Ordförandekurs för elever
Som ett av FN-skolans två årliga tillval kan skolan välja att utbilda tre av sina elever till
FN-rollspelsordförande.
Ordförandekursen är en heldagskurs där elever som ska sitta i presidiet under ett FNrollspel får lära sig regler och knep för att klara av denna utmanande och roliga uppgift.
Kursledare är nuvarande erfarna ordföranden från vår ordförandepool. FN-förbundet
har tagit fram regler för FN-rollspel (Rules of Procedure) som kommer att presenteras på
kursen tillsammans med praktiska övningar. Efter kursen får man en certifiering och
möjligtvis en plats i ordförandepoolen om man skulle vara intresserad av det.
Ordförandekurs arrangeras i regel en gång per termin och intresseanmälan görs till er
kontaktperson på FN-förbundet.
Reseersättning utgår med upp till 700 kr per elev.
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Tillval

Ordförande till skolans FN-rollspel
Som ett av två årliga tillval kan FN-skolor välja att låna in en erfaren ordförande i två
dagar till sitt eget FN-rollspel.
Ett FN-rollspel leds av en ordförande som har till uppgift att stödja och leda delegaterna,
gynna en bra debatt och se till att förhandlingarna går framåt. Till sin hjälp har
ordföranden tydliga rollspelsregler för alla delar av FN-rollspelet. FN-förbundet utbildar
ordföranden till FN-rollspel varje år och har en ordförandepool med duktiga och erfarna
ordföranden som kan lånas till skolans FN-rollspel.
Att vara ordförande är en stor utmaning och FN-rollspelets framgång vilar till stor del i
ordförandens händer. Det är därför både en tung, viktig, men också väldigt rolig uppgift,
för den som vet hur det ska göras. Vi rekommenderar alltid skolor att satsa på utbildade
och erfarna ordföranden. Helst ungdomar, så att FN-rollspelet till stor del blir elevstyrt.
En duktig ordförande får delegaterna att snabbt komma in i förhandlingsspelet, att våga
ta för sig och agera i sina roller och bidrar med att lyfta FN-rollspelet till en positiv,
minnesvärd och lärorik upplevelse för alla som deltar.
Detta tillval bör efterfrågas minst en månad innan.
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Tillval

Delta på SweMUN
Som ett av två årliga tillval kan FN-skolor välja att delta med en delegation (3 eller 4
elever) och en lärare på vårt årliga nationella FN-rollspel SweMUN, Sweden Model United
Nations. Vår målsättning är att genomföra SweMUN våren 2022. Mer information
kommer i början av 2022.
I över 50 år har FN-rollspel arrangerats på högstadie- och gymnasieskolor, samt på
universitet och högskolor världen över. Att delta i ett FN-rollspel ger en unik insyn i
världssamfundets utmaningar och är ett engagerande sätt att lära om globala frågor.
SweMUN är Svenska FN-förbundets årliga nationella FN-rollspel. Under dessa dagar
agerar eleverna diplomater som är utsända av sina regeringar till ett FN-möte för att
förhandla i aktuella globala frågor. Det finns möjlighet att söka till generalförsamlingen
(på svenska) och till säkerhetsrådet (på engelska).
Reseersättning utgår med upp till 700 kr per elev.
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