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Lærerbrev 
 
 
Til læreren 
 
Tak, fordi du vil afholde UNICEFs Moveathon. 
 
Når vi fra UNICEF Danmarks side tilbyder fundraising-materiale til skolerne, er det for 
at hjælpe de lærere, der giver deres elever lov til at reagere. Langt de fleste skole-
klasser, som UNICEF har kontakt til, ønsker at gøre en indsats til fordel for verdens 
børn. Børn vil gerne hjælpe. Mange har gennem årene udvist stor kreativitet efter et 
projekt om børns rettigheder og samlet penge ind ved loppemarkeder, auktioner, tea-
terstykker og koncerter, og det har vi stor respekt for. Moveathonet skal ses som et 
alternativ til disse kreative kræfter og som en nemmere måde at udføre samme ind-
sats på. 
 
Vi redder ikke verden ved alene at samle penge ind, men vi kan gøre en langsigtet 
forskel ved at sætte gang i en holdningsskabende debat og ved formidling af viden 
om forholdene i andre lande. Moveathonet skal ses som det sidste led i tre-trins-
raketten "information – refleksion – reaktion", hvor eleverne får mulighed for at reage-
re på de informationer, der er indsamlet, og som de i fællesskab har reflekteret over. 
Vi ved, at børn fra naturens side er åbne, tillidsfulde og medfølende, og at de des-
værre risikerer gennem deres opvækst at miste disse positive træk. Kun ved at gribe 
deres medfødte egenskaber og udvikle dem kan vi skabe voksne mennesker, der er 
fordomsfrie og tolerante. 
 
Vi håber, at elever, lærere og forældre på baggrund af materialet kan samtale om 
børns rettigheder her og i andre dele af verden. Vi håber også, at vi gennem en 
holdningsskabende debat kan finde frem til nogle af de etiske aspekter, der knytter 
sig til forholdene mellem rige og fattige lande. Vi tror, at danske børn kan lære at 
"se", at børn i f.eks. Afrika har evner og kvaliteter, som vi kan lære noget af, og at det 
ikke kun er synd, at afrikanske børn ikke har de samme materielle goder som os. Vi 
anbefaler, at der bliver sat fokus på de kompetencer, der findes blandt børn i ulande-
ne, frem for hvad et liv i fattigdom må betyde.  
 
Moveathon kan med fordel suppleres med andre undervisningsmaterialer fra UNI-
CEF Danmark, hvis man ønsker at arbejde mere indgående med børn i andre lande. 
Vi vil ligeledes henvise til vores hjemmeside, www.unicef.dk som har mange fakta om 
børn til brug i skolen. 
 
Held og lykke, 
 

 
 
Anne Mette Friis 
Chef for børne- og ungearbejdet 
UNICEF Danmark 
  

http://www.unicef.dk/
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Hvordan organiserer man et Moveathon? 
Undervisningsforslag 

 
Hvordan forbereder man et Moveathon? 
 
Forberedelser: 
Bestil gratis materiale fra UNICEF Danmark. Det er optimalt at bestille senest tre 
uger, før selve Moveathon aktiviteten skal finde sted, men mindre kan også gøre det. 
Brug hjemmesiden www.unicef.dk eller send en mail til skole@unicef.dk. 
 
UNICEF sender derefter det nødvendige antal klassesæt med materiale til 28 elever i 
hvert sæt. 
   
Kopier det vedlagte forældrebrev, således at Moveathon afvikles i forståelse med 
dem.  
 
Beslut, hvor lang tid undervisningsforløbet skal vare. Der er forslag til flere modeller 
fra én dag til en uge eller mere. Suppler eventuelt med lærerhæftet: ”Børnekonventi-
onen gi’r perspektiv i undervisningen” af Jens Raahauge. Aktiviteterne besluttes af 
skolen. 
 
Efter introduktion af materialet til eleverne deles sponsorkuverterne ud. Husk, at ele-
verne skal bruge nogle dage til at finde sponsorer. Eleverne får sponsorerne til at 
skrive navn, adresse og det lovede beløb på kuverten. Sponsorerne kan f.eks. være 
familie, venner eller virksomheder. Sponsorerne forpligter sig til at donere et beløb 
for hver aktivitet, eleven gennemfører.  
 
Gennemførelse af arrangementet: 
Hver elev får et kontrolkort. Læreren sørger for snore til at binde i kontrolkortet, så de 
kan bæres om halsen. Børnene skriver navn på kontrolkortene. 
 
Ved hver distance/aktivitet står der en eller flere lærere, forældre, sponsorer eller 
elever og deler klistermærker ud, som klæbes i kontrolkortet. 
 
Når Moveathonet er afholdt, tæller læreren elevernes klistermærker og noterer det 
endelige resultat på sponsorkuverterne. 
 
Efter Moveathon: 
Efter Moveathonets gennemførelse går eleverne rundt til sponsorerne og indsamler 
pengene, enten kontant eller via Mobile Pay. De fremviser deres kontrolkort som do-
kumentation. Sponsorkuverterne kan bruges kan bruges til kontantindsamling, ellers 
kan sponsorerne overføre direkte til UNICEFs Mobile Pay. Eleverne tager sponsor-
kuverterne med i skole, når alle pengene er indsamlet. 
 
Læreren samler kuverterne, tæller pengene og leverer dem til skolens ansvarsper-
son. Denne overfører skolens samlede beløb til UNICEFs konto i Danske Bank 4183 
– 11980570, eller til UNICEFs Mobile Pay på nummeret 24900. Husk at skrive sko-
lens navn, så vi kan se hvor pengene er doneret fra. 
 
Klassen har i klassesættet modtaget et diplom, som nu med god samvittighed kan 
hænges op. Diplomer til hver enkelte elev kan printes fra www.unicef.dk/moveathon.  

http://www.unicef.dk/
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Hvordan organiserer man et Moveathon? 
Aktivitetsforslag 

 
Aktivitetsforslag 
 
Da navnet Moveathon lægger op til, at man ikke bare løber, men bevæger sig på en 
eller anden måde, følger her nogle forslag til, hvad man kan gøre, hvis man ønsker at 
gøre sin Moveathon lidt utraditionel. Dette er naturligvis kun, hvis man har overskud 
til det. Det hurtigste er at lave en ukompliceret løbebane på skolens område. 
Distancerne skal fastsættes, inden Moveathonet begynder, og aktiviteten kan foregå i 
naturen, i parken, rundt om skolen, på idrætsbanen osv. 
Der er plads til 12 klistermærker i kontrolkortet, så det vil være en god idé at tilpasse 
distancerne, så det tidsmæssigt nogenlunde kommer til at passe med de 12 distan-
cer. Eleverne bør kunne opnå at få alle 12 klistermærker indenfor den fastsatte tids-
ramme. 
 
Forhindringsbane på græsareal: 
Brug hulahopringe, kegler og sjippetove til at afmærke en forhindringsbane. Banen 
kan laves sådan, at børnene løber i zigzag fra den ene kegle til den anden. Spred 
keglerne, så eleverne løber fra den ene side af banen til den anden. Hulahopringene 
ligger, så de kan hoppe fra den ene til den anden. Sjippetovene kan de enten springe 
over eller kravle under (kræver en holder), eller de kan lægges som en streg, som 
børnene skal hoppe over med samlede ben fra side til side ned langs tovet. Distan-
cen kan f.eks. være tre omgange på forhindringsbanen, før der udløses et klister-
mærke. 
 
Lykkepose: 
Skriv en masse små discipliner på papirkort. Fold papirerne sammen og læg dem i 
en pose. Bestem, hvordan banen skal udformes, og hvor lang den skal være. Lad 
børnene trække et kort og udføre det, der står på kortet. Distancen kan f.eks. være 
fire kort, før der udløses et klistermærke. Den samme aktivitet kan udføres ved at 
kaste med en terning. Børnene kaster med en terning og udfører den aktivitet, som 
på forhånd er knyttet til det tal, øjnene viser. 
 
Forslag til, hvad der kan stå på kortene: 
Hop med samlede ben. Hink på højre ben. Hink på venstre ben. Gå på tæer. Gå bag-
læns. Rul rundt (hvis vejret er til det). Slå vejrmøller. Hop gadedrengehop. Dribl med 
bold. Hop i sjippetov. Hop sidelæns sprællemand. Kravl. Gå på alle fire.  
 
Moveathon i naturen: 
Bestem en distance i skoven eller i et passende terræn. Løb, cykl, gå, løb på rulle-
skøjter, skateboard eller løbehjul. Beslut f.eks., at tre distancer på cykel udløser et 
klistermærke, to distancer på løbehjul og rulleskøjter, og én, hvis man løber eller går. 
Hvis der er sne, kan man f.eks. stå på ski eller trække hinanden rundt på kælk. 
 
Og ellers kan man: 
Ro, svømme, klatre, orienteringsløbe, gå på stylter, gå på line, sjippe, drible, sække-
løb, sæbekassekørsel, curle, gå en tur med nabohundene, hoppe på trampolin, klat-
re, vaske fars bil, fange fisk i en put and take, lave malerier osv. Kun fantasien sætter 
grænser. 
God fornøjelse! 
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Forældrebrev 

Kære Forældre 
 
UNICEF Danmark har inviteret jeres børns skole til i en periode at arbejde med børn i andre 
lande og til at deltage i en ny, sjov aktivitet, der hedder Moveathon. Et Moveathon kombine-
rer undervisning og indsamling til verdens fattige børn. Jeres barns klasse har besluttet sig 
for at deltage i projektet. Derfor vil vi gerne fortælle jer lidt om, hvad et Moveathon går ud på. 
 
UNICEF er FNs Børnefond. I mere end 150 lande arbejder UNICEF for at forbedre børns 
livsvilkår og for at sikre, at børns rettigheder overholdes. Vi hjælper børn, der er fanget i krig. 
Vi holder børn væk fra børnearbejde og prostitution ved at give dem en uddannelse. Vi hjæl-
per med at sikre sundhed og tryghed i den tidlige barndom. 
 
UNICEF Danmark er den danske afdeling af UNICEF. Vores opgave er at oplyse om børns 
vilkår og rettigheder verden over samt at samle penge ind til UNICEFs hjælpearbejde. 
 
UNICEF Danmark lancerede skoleprojektet Moveathon i 2002. Et Moveathon giver danske 
børn mulighed for at flytte fokus fra dem selv og opleve den glæde, det er at kunne give, i 
stedet for altid at være dem, der får. 
 
Konkret består et Moveathon af et undervisningsforløb og en indsamlingsaktivitet. Eleverne 
bliver først undervist om Børnekonventionen og får derefter indsigt i de vilkår, som børn i 
andre lande lever under. Derefter får eleverne mulighed for selv at gøre noget. På en moti-
onsdag, som skolen organiserer, kan børnene løbe, skate, skøjte, hoppe eller bevæge sig på 
en helt femte måde til gavn for verdens fattigste børn. 
 
Eleverne finder en sponsor blandt familie, venner eller byens forretningsliv. For eksempel 
kan mormor tegne sig for at give 10 kroner pr. distance, og naboen 3 kroner. Hvis eleven på 
Moveathonet så bevæger sig fem distancer, udløses mormors og naboens beløb fem gange. 
 
Eleven kan indsamle pengene både kontant eller via Mobile Pay. Til kontant indsamling, får 
eleven en kuvert til pengene, som skal afleveres til læreren den følgende dag. Læreren giver 
pengene til UNICEF, der bruger dem til sit globale hjælpearbejde. På den måde kommer 
børn til at hjælpe børn.  
 
På UNICEF Danmarks hjemmeside www.unicef.dk kan I læse mere om UNICEFs arbejde og 
om Moveathon aktiviteten. I er også velkomne til at skrive en mail til skole@unicef.dk, hvis I 
har uddybende spørgsmål. 
 
Tusind tak fordi I støtter op om jeres børns deltagelse i Moveathon.  
 
Med venlig hilsen 

 
Anne Mette Friis 
Chef for børne- og ungearbejdet 
UNICEF Danmark 
 
 
Muslingerne – en sød historie 
 

 

mailto:unicefdk@unicef.dk
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Børnekonventionen siger… 
(…men virkeligheden er en anden) 

 
Historier, fakta og undervisningsforslag 
Børnekonventionen siger… 
 
Alle personer under 18 år er børn – medmindre nationale love bestemmer no-
get andet. 
Der er omkring 2,2 milliarder børn i verden, det svarer til cirka en tredjedel af hele 
jordens befolkning.  
I mange lande betragtes børn som voksne helt ned til 10 år. Børn, der betragtes som 
voksne, kan blive gift, tvunget til at arbejde eller være soldater. De ”voksne-børn” er 
ofte for unge til at blive beskyttet af love for eksempel for arbejdsmarkedet.  

 
Alle børn har fra fødslen ret til navn og nationalitet, samt så vidt det er muligt at 
være sammen med forældrene.  
Der er mange børn, som ikke har en fødselsattest. Uden den kan de ikke bevise, 
hvem de er. Det betyder, at de ikke kan få opfyldt deres rettigheder, blandt andet kan 
de nægtes skolegang, socialhjælp eller juridisk hjælp. Det er ikke ualmindeligt, at 
børn uden fødselsattest bliver statsløse flygtninge, fordi de bliver nægtet borgerskab i 
det land, hvor de er født.  

 
Alle børn har ret til at tale og tænke frit, samt til at få deres meninger taget al-
vorligt. 
I Danmark er der ytringsfrihed. Den sikrer, at både børn og voksne kan sige, hvad de 
mener. Men i mange lande håndhæver regeringerne ikke børnenes ret til at tænke og 
tale frit.  

 
Alle børn har ret til at blive hørt af myndighederne, når der skal træffes beslut-
ninger, som angår børn. 
Siden 2004 har UNICEF Danmark haft et børneekspertpanel. Det består af ti børn, 
som er med til at rådgive UNICEF, for børn er eksperter i at være børn.  Udover de ti 
børn sidder der to ungdomskoordinatorer og fire voksne, som alle er eksperter i 
børns rettigheder og sundhed.  

 
Alle børn har ret til at søge og få informationer af alle slags.  
I mange lande er det forbudt at undervise i andre religioner end den, som er alminde-
lig i landet. Det er ikke unormalt i mange lande, at der er begrænsninger for, hvad 
aviser, tv og radio må trykke og skrive. Ligesom staten sætter et filter på internettet, 
så det ikke er muligt at søge og finde informationer om andre holdninger end statens.   

 
Alle børn har en medfødt ret til livet. Staten har pligt til at sikre barnets overle-
velse og udvikling.  
Hvert år dør ca. 8 millioner børn, inden de bliver fem år. 
Der er op mod 190 millioner børn under fem år på verdensplan, som er under- 
og/eller fejlernærede. Det er på trods af, at der er et kæmpe overskud af mad i den 
vestlige del af verden.  

 
Alle børn har ret til at blive beskyttet mod alle former for mishandling.  
Børn under 18 år må ikke være soldater. Alligevel er der i de sidste 10 år blevet 
dræbt to millioner i krig.  
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Børnekonventionen siger… 
(…men virkeligheden er en anden) 

 
 
Alle børn har ret til hvile, fritid, leg og deltagelse i kulturelle og kreative aktivite-
ter.  
Mindst 150 millioner børn er nødt til at arbejde hver dag. Børnearbejde er et problem, 
når børnene arbejder alt for meget, og det forhindrer dem i at være raske eller kom-
me i skole.  
 
Alle børn har ret til sundhed, til lægehjælp og til forebyggende sundhedspleje. 
Hver dag dør 22.000 børn, inden de fylder fem år, det svarer til et barn hvert 4. se-
kund. 
Hvert år dør 1,5 millioner børn under fem år på grund af diarré. Det er en sygdom, 
som er let at kurere i Danmark, men i udviklingslandene er den livsfarlig.  
På verdensplan er over to millioner børn under 15 år smittet med aids.  
Hvert halve minut dør et barn af malaria. Det svarer til lidt over én million børn om 
året.  
Hvert syvende barn i verden kommer aldrig til lægen.  

 
Alle børn har ret til undervisning. Der skal være obligatorisk og gratis grund-
skole med en menneskeværdig disciplin.  
Der er 101 millioner børn, som ikke går i skole, og de 53 millioner af dem er piger. På 
verdensplan er der omkring 774 millioner voksne, som ikke kan læse eller skrive. Det 
er heldigvis sådan, at otte ud af ti voksne godt kan læse og skrive.  
Der er også mange børn verden over, som bliver undervist på et sprog, de ikke for-
står.  
 
Alle børn har ret til at bo sammen med deres forældre – med mindre det skøn-
nes uforeneligt med barnets tarv. Barnet har ret til at opretholde kontakt med 
begge forældre, hvis det lever adskilt fra den ene eller dem begge.  
Der er 15 millioner børn, som har mistet én eller begge forældre som følge af aids. 
I verden er der 34 millioner forældreløse børn. Alene i Cambodja har 200.000 børn 
mistet deres forældre på grund af krig.   
På verdensplan er der op til 100 millioner gadebørn. Det svarer til alle indbyggerne i 
Tyskland, Norge og Danmark til sammen. En af grundene til, at børn bliver til gade-
børn er, at deres forældre dør, eller at de bliver væk fra deres forældre under for ek-
sempel borgerkrig eller naturkatastrofer.  

 
Alle børn har ret til særlig beskyttelse, hvis de har mistet eller er adskilt fra de-
res forældre. Dette kan ske gennem alternativ pleje, adoption eller anbringelse 
på børnehjem.  
Tusindvis af børn i hele verden lever på børnehjem. Mange får ikke lov til at holde 
kontakten til deres biologiske forældre, mens andre tvinges til at flytte hjem til deres 
biologiske forældre, som de ikke kender.  

 
Alle børn har ret til beskyttelse mod arbejde, der truer deres helbred, undervis-
ning og udvikling.  
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Børnekonventionen siger… 
(…men virkeligheden er en anden) 

 
 
60 millioner børn i verden har et arbejde, der er direkte farligt. Mange børn arbejder 
mellem ti og tolv timer om dagen alle ugens dage. Når børnene arbejder så meget, 
kan de ikke gå i skole. 
 
 
Alle børn har ret til en ordentlig levestandard. 
Næsten halvdelen af verdens børn lever i fattigdom. I udviklingslandene er der man-
ge familier, som lever for under 10 kroner om dagen. 1,25 dollar om dagen er den 
internationale fattigdomsgrænse.  
Over én milliard mennesker har ikke adgang til rent drikkevand. Det er mindst en sjet-
tedel af verdens befolkning. 

 
Alle børn har samme rettigheder og skal beskyttes mod enhver form for dis-
krimination.  
I mange lande diskrimineres eller forfølges tusindvis af børn, fordi de har en anden 
religion, hudfarve, køn eller det forkerte tøj. I nogle lande i Afrika, udstødes hiv-
smittede af samfundet.  
I mange lande har piger ikke de samme rettigheder til for eksempel at komme i skole, 
som drenge har. 

 
Handicappede børn har ret til at få den bedste form for hjælp, omsorg og oplæ-
ring. 
Mindst 150 millioner børn lever med et handicap, men det er kun en million af dem, 
som får hjælp. Det er mest almindeligt, at børn bliver handicappede efter at have væ-
ret med i en krig. De kan blandt andet miste et ben eller blive psykisk syge. Hvert år 
bliver en halv million børn blinde, fordi de mangler A-vitamin, og to tredjedele af dem 
dør inden for et par uger. UNICEF giver årligt hundrede tusindvis af børn A-vitamin 
tilskud for at opbygge deres immunforsvar og mindske risikoen for, at de bliver blin-
de.  

 
Alle børn har ret til beskyttelse imod seksuelle overgreb.  
1,8 millioner børn menes at blive udnyttet til pornografi eller prostitution. Det er pri-
mært piger mellem 13 og 18 år fra slumkvarterer og landområder i verdens fattigste 
lande. Hvis børnenes familier er fattige og ikke har nogen uddannelse, er der større 
risiko for, at pigerne kommer ud i prostitution.  

 
Alle børn, som søger flygtningestatus, eller som er flygtninge, har krav på sær-
lig beskyttelse.  
I 2006 var der omkring 18 millioner børn, som blev drevet på flugt på grund af vold og 
våben. 

 
Alle børn, som er berørt af væbnede konflikter, skal nyde godt af beskyttelse 
og pleje. Børn under 15 år må ikke deltage i kamphandlinger. Rekruttering af 
børn mellem 15 og 18 år til væbnede styrker skal begrænses mest muligt.  
UNICEF mener, at der bor op mod en milliard børn i lande og områder, der er ramt af 
konflikter og krig. Det svarer til cirka en sjettedel af verdens befolkning. Der er op  
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Børnekonventionen siger… 
(…men virkeligheden er en anden) 

 
 
mod 300.000 børn, som i øjeblikket er soldater i væbnede konflikter og krig. I Myan-
mar er der 50.000 børnesoldater.  
Det er en krigsforbrydelse, hvis børn under 15 år er en del af en national hær.  

 
Alle børn har krav på, at alle beslutninger, der vedrører børn, skal være til bar-
nets bedste.  
I nogle lande tvinges piger til at blive gift, selvom de stadig er børn. Hvis pigerne først 
er gift, kommer de sjældent i skole. Derudover får piger, der bliver gift tidligt, også 
tidligt børn, og jo yngre pigerne er, jo større risiko er der for, at de dør af graviditeten. 
Sidst, men ikke mindst, er seksuelt misbrug og vold mere almindeligt i ægteskaber, 
hvor pigerne er helt unge. 
Derfor arbejder UNICEF også med at overbevise forældre om, at de skal lade deres 
piger gå i skole i stedet for at gifte dem bort. Samtidig prøver vi at få regeringer til at 
gøre det ulovligt, at piger og drenge gifter sig, inden de fylder 18 år. 

 
Alle børn, som er arresteret eller tilbageholdt, skal sikres imod tortur, ydmy-
gende behandling, afstraffelse, dødsstraf og livsvarigt fængsel. Barnet har ret 
til at blive behandlet menneskeværdigt under fængsling, til at have forbindelse 
med sin familie og til at undgå at blive indsat sammen med voksne.  
I lande som Bangladesh, Iran og USA afstraffes børn under 18 år. Indtil 2005 tildelte 
USA dødsstraf til børn under 18 år. 
Børn, der holdes fængslet, udsættes i flere tilfælde for tortur eller seksuelle overgreb. 
I nogle lande kan forældre tvinges til at se på, mens deres børn tortureres. Eller et 
barn kan tvinges til at overvære at forældrene bliver tortureret.  
 
Staten har pligt til at gøre Konventionen kendt både blandt voksne og børn 
En nordisk undersøgelse viser, at mindre end hvert tiende danske barn har et godt 
kendskab til Børnekonventionen.  
 
Alle børn har ret til undervisning. Der skal være obligatorisk og gratis grund-
skole med en menneskeværdig disciplin.  
Aktivitetsforslag: Hvor meget forstår du? 
Afhold en time på engelsk i en klasse, der endnu ikke har haft engelsk. Snak bagef-
ter med klassen om, hvordan det var, og hvor meget de forstod og fik ud af undervis-
ningen. Eleverne kan eventuelt tegne, hvad de fik ud af det. I små grupper kan ele-
verne fortælle hinanden, hvad der blev fortalt i timen. 
 
 

 
Alle børn har ret til en ordentlig levestandard. 
Aktivitetsforslag: 1,25 dollar om dagen. Det svarer til ca. seks kroner. 
Der er rigtig mange børn og deres familier, som lever for seks kroner om dagen. 
Snak med eleverne om, hvad man kan købe for cirka seks danske kroner. Fx seks 
små poser Haribo-slik, en liter mælk, en pakke rugbrød. Diskutér enten i klassen eller 
i grupper, hvad de ville vælge og hvorfor. Ellers kan børnene lave en planche med 
udklip fra reklamer om, hvad de ville købe. Hæng plancherne op i klassen og tal om 
dem. 
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’GI´OS 5’ - Børnedødelighed 
Fakta 

Gi’ OS 5 – Børnedødelighed  
 
Et barn er særlig sårbart over for sygdomme de første fem år af sit liv. Barnets 
immunforsvar er ikke fuldt udviklet, og hvis barnet i forvejen er svækket af for 
eksempel underernæring, skal der ikke mere end en omgang diarré til at slå det 
ihjel. 
Siden juni 2011 har UNICEF haft ekstra fokus på børn under fem år i kampagnen GI’ 
OS 5. Navnet dækker over, at børn har en langt større chance for at vokse op og få 
en fremtid, hvis de bare overlever de første fem år.  
Tallene taler for sig selv. Hver dag dør 22.000 børn under fem år. Det lyder af meget, 
og det er det også. Men det har faktisk set meget værre ud – UNICEF har siden 1990 
nedbragt børnedødeligheden med 33 %. Så det går den rigtige vej, men der er stadig 
et stort stykke arbejde forude. 
Heldigvis ved vi, hvad der skal til for at redde flere børn under fem år. Her nedenfor 
kan du læse om dødsårsagerne, og hvad der skal til at forebygge dem. 
 
Underernæring 
Et barn, der hverken får mad eller væske nok, er rigtig dårligt stillet, hvis det skal 
overleve sygdomme som for eksempel diarré og lungebetændelse. Barnets krop er 
for svag til at kæmpe imod, og derfor spiller underernæring en meget stor rolle i næ-
sten alle de dødsfald, der sker blandt børn under fem år. 
Den bedste måde at hjælpe barnet til at overleve er faktisk at støtte mødrene i at 
amme deres babyer i mindst seks måneder. Modermælk er fuld af kalorier, antistoffer 
og næring, som gør barnet modstandsdygtigt over for sygdomme.  Det er samtidig 
vigtigt at veje og måle små børn ofte, så man hurtigt kan opdage, om de får næring 
nok, for ellers skal de helst have hjælp med det samme. På de sundhedscentre, som 
UNICEF støtter rundt om i verden, kan mødre møde op med deres barn og få det 
vejet.  Hvis det er akut underernæret, kommer det i behandling – for eksempel ved at 
spise en særlig nøddepuré, som indeholder al den næring, som barnet har brug for. 
Et underernæret barn kan komme sig meget hurtigt, hvis det får den rette hjælp – 
læs for eksempel de to cases om Abdul og Obsa. 
 
Hiv/aids 
Hvert eneste minut dør et barn af aids. Langt de fleste bliver smittet af deres mor ved 
fødslen, og selvom der findes effektiv medicin mod hiv, får mange børn den først, når 
det er for sent. I Zambia, som er et af de hårdest ramte lande, bliver 80.000 børn 
hvert år født af en hiv-positiv mor. Af dem bliver en tredjedel selv hiv-positive.  
For at komme smitteoverførslen til livs er det vigtigt at hiv-teste gravide kvinder. Bli-
ver de testet positive, er næste skridt at give dem en særlig medicin, som beskytter 
barnet mod at blive smittet ved fødslen. 
 
Mæslinger 
Herhjemme bliver langt de fleste børn vaccineret mod mæslinger, og vaccinen er da 
heldigvis også nået ud til mange af verdens fattigste børn. I perioden 2000 til 2008 
var der alene i Afrika 92 procent færre børn, der døde af mæslinger, fordi de var ble-
vet vaccineret. 
Men fordi mæslinger er en af de mest smitsomme sygdomme i verden, er den også 
svær at holde trit med. Hver dag dør 600 børn af mæslinger – oftest af følgesyg 
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’GI´OS 5’ - Børnedødelighed 
Fakta 

 
 
domme som diarré, lungebetændelse og hjernebetændelse. UNICEF kæmper derfor 
en stadig kamp for at få vaccineret så mange børn som muligt mod mæslinger. 
 
 
Spædbørnsdødelighed 
Herhjemme er det meget få børn, der ikke overlever en fødsel.  Lige modsat ser det 
ud i verdens fattigste lande, hvor alt for mange børn dør, inden de er 28 dage gamle.  
Spædbørnene dør af sygdomme som lungebetændelse, iltmangel og diarré. Ofte er 
det, fordi moderen har været syg under sin graviditet – for eksempel af malaria, som 
betyder at fosteret ikke kan vokse ordentligt i moderens mave.  Men også forholdene 
under fødslen spiller ind. I udviklingslande føder de fleste kvinder hjemme uden 
hjælp og under uhygiejniske forhold. Når der ikke er en rigtig jordemoder eller læge til 
stede, er der desværre en stor risiko for, at barnet dør, fordi det for eksempel har fået 
navlestrengen rundt om halsen. 
For at forebygge spædbørnsdødelighed er det vigtigt at tilbyde gravide kvinder den 
nødvendige hjælp, både før, under og efter fødslen. UNICEF har blandt andet sam-
mensat et jordemodersæt med udstyr og medicin, som kan gøre fødslerne mere sik-
re. 
 
Lungebetændelse 
Lungebetændelse er sammen med diarré den sygdom, der dræber flest børn. Hver 
eneste dag dør over 4000 børn af lungebetændelse, til trods for at det er en sygdom, 
der er relativt nem at komme til livs. I Danmark er det ikke farligt, fordi vi har den rig-
tige medicin. De fleste børn i ulandene dør, fordi forældrene ikke er klar over, at de-
res barn har lungebetændelse, før det er for sent. Symptomerne kan nemlig være 
meget forskellige fra hurtig vejrtrækning til hoste, feber og manglende appetit.  
Det er derfor vigtigt at lære familierne, hvilke symptomer de skal reagere på, samtidig 
med at de har adgang til hurtig medicinsk hjælp. Men også noget så simpelt som 
tæpper, der kan holde børnene varme i de kolde nætter, er en vigtig del af forebyg-
gelsen og behandlingen.  
 
Diarré 
Herhjemme er diarré på ingen måde livstruende. Vi kan hente rent vand i hanen og 
sørge for, at vi får rigeligt med væske og så ellers vente på, at vi får det bedre.  I ver-
dens fattigste lande har børn sjældent adgang til rent vand, og det er meget kritisk 
under en sygdom som diarré, der dræner kroppen for væske. Sygdommen er derfor 
også en af de største dræbere blandt børn under fem år - næsten to millioner dør 
hvert år af sygdommen, især i lande som Sydasien og Afrika.  
Diarré kan forebygges ved, at alle familier har adgang til rent vand. UNICEF uddeler 
blandt andet vandrensningstabletter, som kan give mange liter rent vand til en fami-
lie. Det er samtidig vigtigt at lære familierne om god hygiejne og give dem sæbe, de 
kan vaske hænderne i. 
 
Malaria 
Hvert halve minut dør et barn af malaria. Barnet behøver kun at blive stukket af en 
myg, og så går det ellers stærkt. Malaria rammer især små børn og gravide - hos 
gravide kan parasitten angribe moderkagen og skade fosteret.  
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Der findes ingen vaccine mod malaria, men da myggene går til angreb om natten, 
kan familierne forebygge sygdommen meget effektivt ved at sove under insektbe-
handlede myggenet. Det er samtidig vigtigt, at børnene har hurtig adgang til behand-
ling – hvis de bliver behandlet inden for 24 timer, er der gode chancer for, at de over-
lever. 
 
 
Historien om Abdul 
 
Treårige Abdul bor i Pakistan. Han smiler for det meste dagen lang og græder kun 
lidt, når der er for mange fremmede mennesker omkring ham på én gang. Mens han 
sidder her på sin mors skød, er det svært at forestille sig, at han for få måneder siden 
var tæt på at dø. 
Siden den værste oversvømmelse i Pakistans historie har Abduls familie kæmpet for 
at få en normal hverdag igen. I tre måneder boede familien i et telt i en flygtningelejr, 
og lille Abdul var den, der led mest i den periode. Han mistede sin appetit og blev 
meget, meget tynd.  
En sundhedsarbejder fra UNICEF konstaterede, at Abdul var underernæret og havde 
akut brug for hjælp. Han fik derfor jordnøddepuré, som indholder alle de kalorier, et 
underernæret barn har brug for. 
”Vi fulgte Abdul tæt, mens han var i behandling. Efter en måned havde han taget et 
kilo på, og vi var bare så glade for, at han havde fået det lidt bedre,” fortæller sund-
hedsarbejder Nighat Parveen. 
Efter at have spist jordnøddepuré i tre måneder, er Abdul nu en helt anden dreng. 
”Jordnøddepuréen har gjort underværker for Abdul. Han er nu et helt normalt barn,” 
siger en stolt Nighat. 
 
 
Historien om Meftewa og Obsa 
Meftewa er 18 år. Hun bor i Etiopien i Afrika med sin syv måneder gamle baby Obsa, 
som er så lille og tynd, at hun har været flov over ham. Hun har ikke haft nok mælk til 
at amme ham, så han er bare blevet tyndere og tyndere. Når hun gav ham sokker 
på, faldt de af, og hun var flov over at tage ham med ud til sine venner. 
Meftewa og Obsas redning blev en af de børnesundhedsdage, som bliver afholdt 
hver tredje måned for børn i udsatte områder i Etiopien. På dagen bliver mødre op-
fordret til at møde op på UNICEF-støttede klinikker med deres små børn for at få 
dem vejet og helbredsundersøgt. Da Meftewa mødte op med Obsa, kom han i akut 
behandling for underernæring.  
I dag er det fjerde gang, Meftewa besøger klinikken for at få vejet Obsa. Heldigvis 
viser vægten, at han igen har taget lidt på– han vejer nu 5,5 kg. Personalet på klinik-
ken siger tillykke og begynder at undersøge Obsa nærmere. Hvordan er hans appe-
tit, er hans temperatur okay, og viser hans vejrtrækning tegn på lungebetændelse? 
Alt er heldigvis, som det skal være, så Meftewa får en uges ration af jordnøddepuré 
med hjem, som Obsa skal spise for at få det bedre. Det gode ved jordnøddepuréen 
er, at den kan tages med hjem, så Meftewa ikke skal blive væk fra sit arbejde, mens 
Obsa er i behandling.  
Meftewa er lykkelig og lettet over, at Obsa har fået det bedre. 
”Hans fødder og ben er nu så tykke, at sokkerne bliver på, og nu er jeg stolt over at 
møde mine venner med Obsa på ryggen. Jeg vil give ham pasta, kartofler, æg, mælk 
og alt, hvad jeg ellers har råd til. Før vidste jeg ikke noget om, hvad jeg skulle give 
ham, og det var også derfor, han blev syg,” siger hun. 
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’GI´OS 5’ - Børnedødelighed 
Undervisningsforslag 

 
 
Mål: 
At få en forståelse for, hvor vigtigt det er, at børn beskyttes mod sygdomme, og at de 
lever så sundt som muligt. 
De fleste af de børn, der dør i ulandene, kunne nemt være reddet. De dør af syg-
domme, som vi godt kan behandle, hvis vi har viljen og økonomien til det.  
 
Forslag: 
Få besøg i klassen af sundhedsplejerske, skolelæge eller evt. en forælder, der er 
læge eller sygeplejerske. Lad den pågældende tale om vacciner:  
Hvad er en vaccine? 
Hvad gør den godt for?  
Hvad vaccineres danske børn imod? 
Hvilke sygdomme er allerede udryddet i Danmark? 
 
Lav en udstilling i klassen over temaerne sundt og usundt. Brug Børnekonventionens 
artikel 24 som overskrift. 
Find på www.danmarksstatistik.dk oplysninger om, hvilke sygdomme danskerne især 
dør af.  
Snak om, hvad man selv kan gøre for at undgå disse sygdomme, og formuler evt. 
spørgsmål til omtalte lægebesøg. 
 
Samtaler i klassen:  
(Må justeres efter klassetrin og klassens sociale liv. Er der f.eks. overvægtige elever, 
der føler sig socialt udsatte, skal emnet gribes an med varsomhed.) 
 
Hvornår føler I jer rigtig sunde? 
Tænker I over, hvad I spiser? 
Tænker I over, hvad I drikker og ryger? 
Dyrker I sport? 
Hvad mener I om overvægt? (Tal om trøstespisning og ulykkelige børn) 
Har I hørt om spiseforstyrrelser?  
Ønsker I at virke sunde og se sunde ud, eller er det uden betydning? 
Er det kulturelt bestemt, om vi skal være tykke eller tynde? (I nogle afrikanske lande 
er det f.eks. tegn på velstand, at en mands kone er tyk) 
Hvor meget slik spiser i ca. om dagen – om ugen? 
Hvor meget frugt? 
  

http://www.danmarksstatistik.dk/


MOVEATHON 

15 
 

   

 

Kaj og Alf 
En tænkehistorie 

Kaj og Alf 
 
Historien handler om Kaj og Alf, som er brødre. De er tvillinger og holder meget af 
hinanden, selvom de er forskellige. 
 
Vejen er mørk og trist, og det regner og blæser. Kaj og Alf er på vej hjem. De har væ-
ret ovre hos en af deres kammerater og spille PlayStation. 
De går og snakker om spillet, mens de dækker deres ansigter for ikke at få alt for 
meget regn i hovedet. 
 
Der er lidt langt hjem, synes de. Det plejer at tage 10 minutter på cykel, men når man 
går, så kan vejen altså godt være lang. Og når det så oven i købet regner. 
Alf er glad for, at de har hinanden, for ellers vil det godt nok være uhyggeligt at gå 
den øde strækning langs med skoven. 
Han forestiller sig, hvordan det ville være at gå der alene. Han har en god fantasi, og 
når den rigtig kommer i gang, forestiller han sig alt muligt. Men han siger ikke noget 
til Kaj, for Kaj kan godt lide at blive lidt bange. Han kalder det ”lækker-bange”, og han 
plejer at bygge videre på Alfs fantasi, så det bliver endnu mere uhyggeligt. ”Lækker-
bange,” sådan har Alf det overhovedet ikke. Han har meget svært ved at se, at det er 
lækkert at blive bange. Det er noget af det værste, han ved. Alligevel er det altid 
ham, som først kommer til at tænke på noget uhyggeligt. Det er mærkeligt. 
 
Nu er de næsten hjemme. De kan se deres hus, som ligger mellem to store kastanje-
træer. Huset ser hyggeligt ud, som det ligger der i mørket med det varme gyldne lys i 
vinduerne. Det bliver dejligt at komme hjem og ind i den varme stue, hvor der er 
tændt op i brændeovnen, og der helt sikkert er lavet te. Det får de hver aften. 
 
Kaj og Alf kommer ind i stuen. Deres mor og far sidder i sofaen.  
Alf fornemmer med det samme, at der er noget galt.  
Kaj er mest optaget af, at han fryser. Han vil hente sig et tæppe og en kop te og sid-
de foran brændeovnen.  
 
- Ahh, siger han, da han endelig sidder med benene oppe i lænestolen, med en stor 
kop te med mælk og sukker. 
Alf har sat sig i sofaen sammen med mor og far. Han kan ikke rigtig finde ud af, om 
han vil spørge, men han kan mærke, at der er et eller andet, som ikke er som det 
burde være. 
 
Far slukker for fjernsynet. Der bliver altid så underligt stille, når man slukker. Det fø-
les på samme måde, som når huset er tomt og stille, efter at have været fyldt med 
gæster. 
 
- Vi har lige hørt noget meget, meget underligt i Nyhederne, siger mor og kigger al-
vorligt på Alf og Kaj. 
- Det lyder helt vanvittigt, fortsætter hun, men fra i næste uge er det blevet vedtaget i 
Folketinget, at ikke alle børn kan komme i skole. Det betyder, at kun en af jer kan gå i 
skole.  
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Kaj og Alf 

En tænkehistorie 
 
 
- Fint med mig, siger Kaj. Jeg synes også, det er dødssygt at gå i skole. Det er alt for 
svært at sidde stille, og så slipper jeg også for at lave lektier og alt det andet, jeg hel-
ler ikke kan finde ud af. 
 
Mor kigger på ham og løfter sine øjenbryn. 
- Ja, sådan kan det godt være, at du tænker nu, siger hun, men hvad med alle dine 
kammerater, og hvad har du tænkt dig at lave, hvis du er alene hele dagen? 
Kaj ved ikke lige, hvad han skal svare, men bliver ved med at holde fast i, at det ville 
være fedt for ham. 
 
Alf bliver lidt trist ved tanken. 
- Jeg kan godt lide at gå i skole, siger han stille. Jeg elsker at regne og læse og at 
blive bedre til det. Jeg synes også, jeg får så mange spændende ting at vide.  
 
- Faktisk er der også noget andet, siger far. Han ser helt forvirret ud på grund af det, 
han har fået at vide i Nyhederne. 
- Den af jer, som ikke kommer i skole, skal arbejde, så vi kan få nogle penge. 
- Ja, vi forstår det slet ikke, siger mor. At det kunne gå så galt for vores gode land. 
Det hele er sket så pludseligt. 
 
Alf ser undrende på sin far og mor. Han forstår det nok endnu mindre. 
 
- Altså! Det de lige sagde i Nyhederne var, at vores land næsten er gået fallit. Der er 
ingen penge tilbage. Nej, jeg forstår det altså ikke. 
Mor ser trist og opgivende ud.  
- Det betyder, at vi fra næste uge kun får halvdelen af den løn for vores arbejde, som 
vi plejer, siger far. 
- Det er derfor blevet bestemt, at halvdelen af børn over otte år ikke skal gå i skole, 
men i stedet arbejde, så deres familier kan betale regningerne og købe mad. 
Desuden kan man også spare på lærerne, når der ikke kommer så mange børn i sko-
len. 
 
- Fint med mig, siger Kaj igen, så ved jeg da, hvad jeg skal lave. 
 
- Ved du nu hvad, siger mor, det er da slet ikke sikkert, at det er dig, som ikke skal i 
skole. Det kan da ligeså godt være Alf, han har lært en masse allerede. Du kunne nu 
godt blive bedre til at læse og regne. 
- Er du klar over, hvor vigtigt det er, siger far. 
 
Det er Kaj ikke.                                                                                                          
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Kaj og Alf 
Undervisningsforslag 

 
 

Mål: 
At få eleverne til at se værdien af skolegang og konsekvenserne af mangel på sam-
me. 
 
Når man spørger et barn fra et udviklingsland, hvor de færreste børn kommer i skole, 
hvad dets højeste ønske er, svarer de fleste, at det er at få lov til at gå i skole. 
For danske børn kan denne udtalelse godt virke utroværdig. Her vil mange sige, at 
de er trætte af skolen og ikke gider lave lektier. Hensigten med historien er, at ele-
verne får en fornemmelse for, at det kan være et privilegium at få lov til at gå i skole. 
 
Opgave: 
Sæt evt. stolene i en rundkreds i midten af lokalet. 
Læs historien om Kaj og Alf højt. 
Få en hyggelig snak om historien ved at benytte spørgsmålene. 
Lad børnene få god tid til at tænke sig om. 
Prøv at lade dem diskutere spørgsmålene indbyrdes. 
 
Spørgsmål: 
Ved du, hvorfor det er vigtigt at gå i skole? 
Hvem, synes du, skal have lov til at gå i skole. Kaj eller Alf? 
Hvem, tror du, ville være bedst til at gå i skole? 
Hvorfor? 
Hvad ville du helst selv, gå på arbejde eller gå i skole? 
Hvordan, tror du, det ville være, ikke at gå i skole? 
Hvor mange børn i verden, tror du, går på arbejde i stedet for at gå i skole? 
Hvor gamle, tror du, at de yngste er? 
Hvad kan det betyde for deres land, at de ikke går i skole? 
Hvordan ville man kunne lave om på det? 
Hvem bestemmer, om børn skal i skole? 
Hvordan, synes du, at historien skal slutte? 
 
Omkring 101 millioner børn går ikke i skole. 
Cirka 50 millioner af dem bor i Afrika syd for Sahara. 
En femtedel af alle børn, som begynder i skole, tvinges til at holde op, inden de har 
nået 5. klasse. 
Mange børn bliver undervist på et sprog, de ikke forstår, fordi de tilhører en minoritet. 
Mange flere drenge end piger får mulighed for at gå i skole. 53 millioner af de 101 
millioner børn, som ikke går i skole, er piger 
 
Hvis I ønsker en slutning, skal I sende en mail til skole@unicef.dk. Skriv Moveathon i 
emnefeltet og skriv i mailen, at I gerne vil have tilsendt slutningen til ’Kaj og Alf’ på e-
mail. Så fremsender vi den. 
 
 
 
  

mailto:unicefdk@unicef.dk
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En tryg fremtid 
Casehistorie 

 
 

En tryg fremtid 
En times kørsel fra Rwandas hovedstad ligger Lake Muhazi Centret. Her bor 30 unge 
drenge, og en af dem er Sylvain. Som 14-årig blev han børnesoldat i Den Demokrati-
ske Republik Congo.  
 
Sylvain og hans familie boede i Rwanda, men i 1994 brød der borgerkrig ud i landet, 
mens Sylvain kun var en lille baby. Derfor flygtede hele familien til nabolandet Den 
Demokratiske Republik Congo.  
 
Situationen i Rwanda stilnede efterhånden af, og Sylvains forældre og hans storebror 
tog tilbage for at undersøge, om det var muligt at flytte hjem til Rwanda. Sylvain blev 
boende hos en af familiens venner, mens han ventede forgæves på at høre nyt fra 
sine forældre. Tiden gik og Sylvain begyndte at gå i skole i Congo. Da han var 14 år, 
fortalte to mænd ham, at de vidste, hvor hans forældre var. Han skulle bare følge 
med dem.  
 
Men det hele var en stor løgn. Mændene var soldater i en bevæbnet gruppe, og de 
kendte ingenting til Sylvains forældre. I stedet kidnappede de ham, og gjorde ham til 
en del af gruppen, hvor han fik til opgave at sørge for, at chefens kone altid fik nok 
mad at spise. Det var en hård tid for Sylvain, som savnede skolen og sine forældre 
og var alt for ung til at være soldat.  
 
Men så en dag kom Sylvain og hans deling vandrende tæt ved grænsen til Rwanda. 
”Jeg havde hørt i radioen, at FN ville hjælpe de soldater, som gerne ville hjem. Jeg 
besluttede mig for at tage chancen. Sammen med tre af mine venner flygtede jeg,” 
fortæller Sylvain.  
 
I Rwanda fik Sylvain og hans venner hjælp. De kom til Lake Muhazi Centret, hvor de 
fik mulighed for at uddanne sig og få en tryg hverdag. På Lake Muhazi Centret  er 
der et voksent personale, som børnene kan snakke med om deres oplevelser som 
soldat, og der er en masse sjove aktiviteter, man kan tage sig til. ”Det er rigtig godt 
her. Jeg kan gå i skole, her er sikkert og jeg har mulighed for at læse jura,” fortæller 
Sylvain og afslutter, ”Jeg vil rigtig gerne uddanne mig til advokat.” 
 
Siden Lake Muhazi Centret åbnede i 2006, har personalet hjulpet næsten 800 børn 
med at finde deres familier og starte et helt nyt liv. UNICEF støtter mange projekter 
som Lake Muhazi Centret i Rwanda.  
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En tryg fremtid 
Fakta om børn i krig 

 
 
Borgerkrigen i Den Demokratiske Republik Congo begyndte i starten af 1990’erne. I 
2003 lykkes det landet at indgå en fredsaftale. I juli 2006 afholdtes der i Den Demo-
kratiske Republik Congo det første demokratiske valg i 46 år. Tusindvis af børn har 
været børnesoldater i kampene, og millioner af mennesker er blevet drevet på flugt 
fra deres eget land. 
 
UNICEF vurderer, at op mod en milliard børn bor i områder, hvor der er væbnede 
konflikter eller krig, som betyder, at de bliver frataget deres barndom. Nogle bliver 
hyret til at være soldater, de får ikke lov til at gå i skole og de bliver ikke beskyttet. 
Desuden mister de ofte muligheden for at få livsvigtig lægehjælp. De tusindvis af 
børn, som bliver adskilt fra deres familier eller flygter fra kamphandlingerne, lider de 
samme afsavn.  
 
UNICEF hjælper børn, der er taget som gidsler i væbnede konflikter ved at uddele 
mad, vand og medicin under konflikten. UNICEF hjælper børnesoldater ud af krigen 
og bringer dem sammen med deres familier igen samt yder støtte til de børn, som 
har brug for hjælp til at bearbejde deres psykiske traumer. Det kan være, fordi de har 
mistet et familiemedlem, eller f.eks. har været udsat for hård vold. Desuden sørger 
UNICEF for, at børn kan komme i skole, så de kan få en uddannelse, selvom konflik-
ten raser.  
 
 
  

Artikel 38 
 
Alle børn, som er berørt af væbnede konflikter, skal nyde godt 
at beskyttelse og pleje. Børn under 15 år må ikke deltage i 
kamphandlinger. Rekrutteringen af børn mellem 15 og 18 år til 
væbnede styrker skal begrænses mest muligt.  
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En tryg fremtid 
Undervisningsforslag 

 
 
 
Mål: 
At få forståelse for hvordan krig og væbnede konflikter påvirker børns liv, og hvor 
vigtigt det er at beskytte dem mod overgreb. 
 
Opgaver: 
Krig er noget, der virkelig skræmmer børn. De fleste frygter, at der udbryder krig i 
Danmark, og når den offentlige debat handler om terror, skaber det frygt og angst i 
børnene.  
Inviter bedsteforældre over i klassen til at fortælle om deres oplevelser fra efterkrigs-
tiden. Nogle har måske endda oplevet krigen, men de fleste har i hvert fald en eller 
anden fortælling derfra, som de kan dele med eleverne. Stil spørgsmål til klassen 
baseret på oplægget. 
Snak med eleverne om hvilke artikler i Børnekonventionen der bliver overtrådt under 
krig. 
Læs mere om børn i krig på www.unicef.dk/børnogskoler/spørgsmålogsvar 
 
  

http://www.unicef.dk/b%C3%B8rnogskoler/sp%C3%B8rgsm%C3%A5logsvar
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German fra Bolivia 
Casehistorie 

 
German far Bolivia 
 
German Tumpanillo på 13 år boede, indtil han var ni, sammen med sin familie nær 
en stor sukkerrørsplantage i en landsby i Bolivias østlige lavland. Han arbejdede hver 
dag i marken, sammen med sine fem søskende, hvor de skar sukkerrør. De gik ikke i 
skole, for der var ikke nogen skole i landsbyen og der var rigtig mange kilometer til 
den nærmeste storby.  
 
Men i 2007 ændrede Germans liv sig drastisk. Hans storesøster kontaktede familien 
og fortalte, at hun og hendes mand var flyttet til San Juan Del Carmen. En landsby 
omgivet af sukkerrørsplantager og med sin helt egen skole, som var støttet af UNI-
CEF.  
Rosa Galindo, Germans mor, sendte ham straks af sted til søsterens landsby. Moren 
gik ikke selv i skole som barn, og hun havde altid håbet, at hun ville få mulighed for 
at give sine børn en uddannelse, så de ikke skulle arbejde, som hun selv havde væ-
ret tvunget til. 
 
Ni-årige German startede direkte i 3. klasse, og inden længe flyttede hele hans fami-
lie til landsbyen. German fik et helt nyt og anderledes liv: ”Jeg er rigtig glad for både 
skolen og vennerne. Det hele er anderledes her, og vi har endda et sted, hvor vi kan 
spille bold,” fortæller German og fortsætter: ”Når der er noget arbejde, som vi kan 
gøre, hjælper vi til i et par timer. Så tjener jeg en lille smule penge, så jeg kan købe 
de ting, jeg mangler.” I Bolivia er de fleste unge fra landet nødt til at arbejde, hvis de 
vil have penge til sko og ekstra skolesager.  
 
San Juan Del Carmen kan udefra godt se lidt trist ud med de stråtækte hytter og 
manglende elektricitet. Men for familier som Germans er der en verden til forskel fra 
deres gamle landsby, hvor de boede i lejre på plantageejerens grund. I San Juan Del 
Carmen har familien været med til at skabe et hjem, som er deres eget, og German 
og hans søskende har fået deres barndom igen. 
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German fra Bolivia 
Undervisningsforslag 

 
Mål: 
Ud fra artikel 28 at reflektere over forskelle og ligheder mellem danske børn og børn i 
ulandene. 
 
Få forståelse for problematikker omkring børnearbejde og hvordan det påvirker børns 
liv og helbred 
 
Opgaver: 
Når man taler med børn i ulandene og spørger, hvad deres højeste ønske er, lyder 
svaret prompte: At få lov til at gå i skole og få en uddannelse. Prøv at spørge elever-
ne i klassen, hvad deres højeste ønske er. Ofte lyder svaret: At mine forældre ikke 
havde så travlt, men at de i stedet havde mere tid til mig. Tal med eleverne om, at 
skolegang i Danmark er obligatorisk og gratis, men samtidig noget, som mange ele-
ver beklager sig over. Er det rimeligt? 
 
Lav en oversigt over, hvilke fritidsjobs eleverne udfører. Hvad tjener de ved det? Be-
holder de selv lønnen, og hvad bruger de den til? Skal de betale noget til deres for-
ældre?  
 
Kig på skoleskemaet bagerst i hæftet. Kopier et til hver elev og udfyld dem. Snak ef-
terfølgende om skemaernes to forskellige sider. 
 
Rekvirér undervisningsmaterialet ”Martin i Bolivia” fra UNICEF Danmarks netbutik. 
Materialet er gratis og velegnet til indskolingen. Det består af elevhæfter, lærervej-
ledning samt DVD med små film om børns hverdag i Bolivia. Materialet er fortalt af 
Martin Keller, kendt fra Naturpatruljen og sit samarbejde med Ketil. 
 
Læs mere om børnearbejde på www.unicef.dk/børnogskoler/spørgsmålogsvar 
  

http://www.unicef.dk/b%C3%B8rnogskoler/sp%C3%B8rgsm%C3%A5logsvar
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German fra Bolivia 
Fakta om Bolivia 

 
 
 
Areal: 1.098.581 km2. Det er cirka 25 gange så stort som Danmark. Bolivia ligger i 
Sydamerika og grænser op til Brasilien, Paraguay, Argentina, Chile og Peru. 
 
Hovedstad: La Paz (administrativ) og Sucre (Parlament) 
 
Største by: Santa Cruz 
 
Indbyggertal: Der bor cirka 10,1 millioner mennesker i Bolivia, hvoraf cirka 3,5 milli-
oner er børn under 14 år. 
 
Fattigdom: 64 procent af befolkningen i Bolivia lever under fattigdomsgrænsen, som 
er 1,25 dollar om dagen. Det svarer til cirka 6,50 danske kroner.  
 
Religion: I Bolivia er cirka 82 procent af befolkningen katolikker.  
 
Børnedødelighed: Hver gang der bliver født 1000 børn i Bolivia, dør de 65 af dem, 
inden  de bliver fem år.  
 
Forventet levealder: I Bolivia er den forventede levealder 68 år for kvinder og 63 år 
for mænd.  
 
Skolegang: 78 procent af alle børn i Bolivia går i skole, men kun 50 procent af dem, 
som bor på landet, gennemfører seks års skolegang. Der er omkring 800.000 børne-
arbejdere i Bolivia. 
 
Ernæring: Mere end 25 procent af Bolivias børn er fejlernærede.  
 
Adgang til rent vand: I Bolivia er det kun 25 procent af befolkningen, som har ad-
gang til rent vand. 
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German fra Bolivia 
Fakta om børnearbejde 

 
 
I Bolivia arbejder tusindvis af børn hver dag i sukkerrørsplantager eller i miner, som 
anses for at være det hårdeste arbejde i Bolivia. I det seneste årti er antallet af børn, 
som arbejder i sukkerrørsplantagerne, faldet fra 8000 til 1000 børn. Det er lykkedes, 
fordi der er flere landsbyer, som San Juan Del Carmen, hvor det er muligt for børne-
ne at gå i skole. Så heldigvis ser fremtiden nu lysere ud for børn som German. 
 
Der er i verden omkring 115 millioner børnearbejdere, som arbejder under farlige for-
hold. Det kan blandt andet være på grund af kemikalier, som bruges til at farve tøj 
med, eller fordi de arbejder langt nede under jorden i miner. Tusindvis af børn arbej-
der hver dag så mange timer, at de ikke kan gå i skole, lege eller have mulighed for 
at være børn.  
 
UNICEF hjælper med at bekæmpe børnearbejde. UNICEF taler med regeringerne 
om deres regler for børnearbejde og påpeger, at de skal holde øje med, om børnene 
har det godt. UNICEF siger også til regeringerne, hvor vigtigt det er, at alle børn kan 
komme gratis i skole, så de kan få sig en uddannelse, når de bliver voksne. Derfor 
har UNICEF skoleprojekter i over 150 lande, deriblandt Bolivia. UNICEF støtter cen-
tre for tidligere børnearbejdere. På centrene får børnene et hjem, og de sikres en 
ordentlig uddannelse.  
 
 
  

Artikel 28 
Børn har ret til undervisning og det er statens pligt at sikre, at 
grundskole er obligatorisk og gratis for alle børn, og at skolens 
disciplin er menneskeværdig. 
 
Artikel 32 
Staten forpligtes til at beskytte børn mod at beskæftige sig med 
arbejde, der udgør en trussel mod deres helbred, undervisning og 
udvikling, og til at fastsætte en mindstealder for børns arbejde og 
en sikring af arbejdsforholdene. 
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Anita fra Indien 
Casehistorie 

 
Anita fra Indien 
 
I byen Hosnabad Diyara i det østlige Indien står omkring 300 mennesker og følger 
med i et skuespil, der foregår på gaden. Den 15 årige skuespiller, Anita Puddar, har 
tårer i øjnene. Hun prøver at overbevise sin ”far” i teaterstykket om, at han ikke skal 
gifte hende bort, fordi hun er alt for ung. Anita blev for halvandet år siden en del af 
teatergruppen, som opfører skuespil i Indiens gader for at oplyse om de problemer, 
som følger med børneægteskaber. Budskabet er klart; piger skal ikke giftes bort, 
mens de er børn, de skal gå i skole.  
 
Den historie, som Anita fortæller i skuespillet, er ikke langt fra hendes egen virke-
lighed. Hun blev en del af teatergruppen, efter hun nægtede at gifte sig med sin fæt-
ter, som hendes forældre ellers havde planlagt, at hun skulle. ”De havde, uden at 
spørge mig, arrangeret mit bryllup”, husker Anita tilbage. ”Det blev jeg virkelig vred 
over, så jeg fortalte min mor, at jeg ikke ville giftes, men i stedet ville fortsætte i sko-
len.” 
 
Anita stod fast ved sin beslutning, og før hun havde fået overbevidst sine forældre 
om, at hun skulle slippe for et bryllup, ringede hun til sin kusine med en klar besked: 
”Jeg fortalte hende, at jeg ikke ville giftes med hendes bror.” Nogle af Anitas naboer 
støttede hende i kampen mod ægteskabet, og især landsbyens yngre kvinder stod 
bag hende. ”Hvis du virkelig kæmper for en sag, så kan du også opnå det, du øn-
sker,” fortæller Anita.  
 
Kalpana Puddar, Anitas mor, kan i dag godt se, at det ikke var det bedste for hendes 
datter, hvis hun var blevet gift. ”Vi kendte drengen og hans familie. De var rige, og 
det er vi ikke,” husker Kalpana. ”Vi vidste godt, at børneægteskaber er ulovlige, men 
det er sådan, man plejer at gøre her. I dag ved vi bedre, og alle familier burde følge 
vores eksempel.” 
 
I dag spiller Anita med i teatergruppen og hjælper drenge og piger, som kommer til 
hende, hvis de har problemer. ”De voksne skal støtte os og vejlede os. De skal ikke  
bestemme, hvilken vej vi skal i livet.”   
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Anita fra Indien 
Undervisningsforslag 

 
 
Mål: 
Gennem sammenligning og identifikation kan eleverne drøfte nogle af de rettigheder, 
danske børn tager for givet, som f.eks. retten til at gå i skole. Når børn bliver gift i en 
tidlig alder, bliver deres ret til skolegang og undervisning overtrådt. Eleverne bør re-
flektere over, hvad det ville betyde for deres fremtid, hvis de oplevede det samme. 
 
At forstå, hvor vigtigt det er, at børn har ret til at blive hørt. Hvis ikke Anita selv havde 
kæmpet imod, ville hun have været gift med sin fætter. 
 
At få et indtryk af, hvor vigtig et redskab teater kan være i oplysningsarbejdet.  

 
Opgaver: 
Få eleverne til at snakke med deres forældre om, hvor gamle de var, da de blev gift. 
Og bedsteforældrene. Tag på baggrund af svarene en snak i klassen om, hvordan 
samfundet har udviklet sig i takt med, at vi i dag er meget ældre, når vi gifter os, end 
vi var for et par generationer siden. Før i tiden, var det sjældent, at en kvinde fik en 
længerevarende uddannelse. I dag ser det ud til, at mange kvinder overhaler mæn-
dene i uddannelsesforløbet, og de er ikke længere interesserede i at være husmød-
re. 
 
Snak med klassen om, hvor mange kompetencer en 13-årig pige skal have for at bli-
ve husmor. Hun skal kunne lave mad, passe børn og hus, vaske tøj osv. Hvor mange 
af eleverne i klassen deltager i de huslige pligter derhjemme? Ville de gerne inddra-
ges mere i husførelsen? Hvornår er man gammel nok til at have medansvar for hus-
førelsen? 
 
Anita kæmper imod sine forældres beslutning. Har eleverne i klassen en tilsvarende 
sag, de gerne vil kæmpe imod, og i så fald hvilken? Og hvilke redskaber vil de bru-
ge? 
 
Inddel klassen i små grupper, som skal behandle et problem ved hjælp af drama. 
Brug gerne et par timer på det, så eleverne får tid til at vise deres lille teaterstykke for 
hinanden. 
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Anita fra Indien 
Fakta om Indien 

 
 
 
Areal: 3.287.240 km2. Det er cirka 76 gange så stort som Danmark. Indien er ver-
dens syvende største land. Landet ligger i Sydasien, og grænselandene er Pakistan, 
Nepal, Kina, Bhutan, Bangladesh og Myanmar. Landet har havgrænser til Sri Lanka, 
Maldiverne og Indonesien.  
 
Hovedstad: New Delhi 
 
Største by: Mumbai 
 
Indbyggertal: Cirka 1,2 milliarder mennesker. 
 
Fattigdom: 42 procent af befolkningen lever under den internationale fattigdoms-
grænse på 1,25 dollar om dagen. Det er omkring 6,50 danske kroner.  
 
Religion: Omkring 80 procent af befolkningen er hinduister.  
 
Børnedødelighed: Hver gang der bliver født 1000 børn i Indien, dør 66 af dem.  
 
Forventet levealder: I Indien er den forventede levealder 65 år for kvinder og 63 år 
for mænd. 
 
Skolegang: 83 procent af børnene i Indien kommer i grundskole. Det er ikke alle 
børn, som har mulighed for at gå i skole, da de er nødt til at arbejde eller hjælpe de-
res familie med at få mad på bordet. 
 
Ernæring: Mellem 43 og 48 procent af Indiens børn under fem år er underernærede.  
 
Adgang til rent vand: 22 procent af befolkningen har ikke adgang til rent drikke-
vand.   
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Anita fra Indien 
Fakta om børneægteskaber 

 
 
I 1929 indførte Indien en lov, som siger, at det er ulovligt at gifte piger væk, før de er 
fyldt 18 år, og drenge, før de er fyldt 21 år. Alligevel er seks ud af ti brude i Malda 
Distriktet, hvor Anita kommer fra, under 18 år. Næsten en femtedel af pigerne mellem 
15 og 19 år i regionen er allerede mødre.  
 
På verdensplan bliver 14 millioner piger mellem 15 og 19 år gravide hvert år. I langt 
de fleste tilfælde skyldes det, at pigerne er blevet gift tidligt. I eksempelvis Bangla-
desh og Den Centralafrikanske Republik er mere end hver sjette pige gift, inden hun 
fylder 18 år. Det er ikke uden konsekvenser, at så mange millioner børn bliver gravi-
de hvert år. Op mod 70.000 piger mellem 15 og 19 år mister hvert år livet som følge 
af graviditet eller fødsel. Årsagen er, at en så ung piges krop ikke er udviklet nok til at 
bære et barn.  
 
Fattigdom er den største årsag til, at unge piger giftes bort. Nogle forældre gifter de-
res piger bort, fordi de er en unødvendig udgift for familier, der i forvejen ikke har 
penge nok. Nogle steder i verden er ugifte børn forbundet med stor skam. Derfor gif-
ter forældre deres døtre bort tidligt for at undgå risikoen for den skam.  
 
Når en pige bliver mor, stopper hun typisk med at gå i skole. Det betyder, at hun får 
en dårligere uddannelse end de piger, som ikke har fået børn i en tidlig alder. I sidste 
ende betyder det, at hendes chance for at få et godt job er lavere.  
 
UNICEF arbejder med at oplyse piger, drenge og forældre om, hvor vigtigt det er, at 
pigerne kommer i skole i stedet for at blive giftet bort i en tidlig alder. Derudover ar-
bejder UNICEF på, at verdens regeringer skal vedtage en lov om, at det er ulovligt, at 
piger og drenge gifter sig, før de er fyldt 18 år.  
 
 
 
  Artikel 12 

Barnet har ret til at give udtryk for sin mening og krav på, at meningen 
respekteres.  
 
Artikel 3 
Samfundet forpligtes til at sikre barnets interesser, når der træffes be-
slutninger.  
Staten forpligtes til at vedtage særlige regler, der beskytter barnet.  
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Rejsen til Mars 
En fiktiv historie 

 
Rejsen til Mars 
 
I har vundet en rejse – en helt speciel rejse. I skal med det første rumskib til Mars. 
Ingen har været der før, og ingen ved med sikkerhed, om der er vand og ilt. Det skal I 
finde ud af. Der er ikke meget plads i rumskibet, så I kan kun have ilt, vand og mad 
med til rejsen og studieopholdet. Udover det, et par letvægtstelte og termotæpper. 
 
I tager af sted og svæver i mange dage – uendelig mange dage forekommer det jer. 
Endelig! Endelig folder planeten sig ud foran jer, og I kan betragte dens overflade. 
Og dér – lige dér løber en flod. Der er altså vand! Dér vil I lande! Kloden suser imod 
jer – og pludselig sætter motoren ud. 
Der bliver helt stille, og I svæver i jeres fartøj tættere og tættere på Mars og længere 
og længere fra floden. Det er umuligt at styre, og rumskibet tipper og rammer plane-
ten med voldsom kraft. I ruller rundt og ender på taget med hovederne nedad. Lugen 
har fået et slag, så den ikke kan åbnes. Men der er kommet en revne i skroget, som I 
kan kravle ud af. 
Helt mirakuløst er ingen kommet alvorligt til skade bortset fra, at én af jer har brækket 
benet, og en anden har fået en stor flænge i armen. 
Straks opdager I, at der er ilt, så I kan ånde, men vand kan I ikke umiddelbart se. Det 
er temmelig mørkt, så I koncentrerer jer om at hjælpe de to sårede, slå teltene op og 
få mad og vand hevet ud af rumfartøjet, der ligger helt smadret og totalt ubrugeligt, 
der hvor det faldt ned. 
 
Næste dag orienterer I jer og finder snart ud af, at I er havnet i et stort, tørt krater 
med klippesider, som dog ikke er stejlere, end at I kan kravle op og se jer om. Jeres 
vandbeholdning og madrationer kan holde jer i live et stykke tid, men ikke for altid, og 
rumskibet kan ikke bringe jer tilbage. I er nødt til at finde vand, mad og forhåbentlig 
levende væsener, der kan hjælpe jer med de syge. Det brækkede ben ser mildest talt 
miserabelt ud, og der er ved at gå betændelse i flængen. Under opstigning af krateret 
finder I en anelse vand, ellers intet. Ingen planter, ingen træer – alt er bart og øde. 
 
Og hvad ser I, da I kommer helt op? Ikke langt derfra er der frugtbare marker, smuk-
ke huse og mennesker. I bliver ellevilde og begynder at gå hen imod det, der på af-
stand ligner en landsby. Da de første mennesker får øje på jer, flygter de ind i deres 
huse, og de ser uvenlige og skræmte ud. I råber til dem og viser på forskellig måde, 
at I er venligtsindede og blot beder om hjælp, men der er ingen kære mor. I må ven-
de hjem med uforrettet sag, og det går ikke bedre de næste dage. I har måttet ratio-
nere vand og mad for at få det til at holde længst muligt. De sårede får det værre. Én 
får feber, og en anden får diarré. 
 
Jeres nye naboer har bygget en høj mur mellem sig selv og jer, og lige meget hvad I 
gør, vil de ikke have med jer at gøre. De har alt – endda i overflod, og I har desværre 
kun udsigten til at dø af sult og sygdom. 
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Rejsen til Mars 
Undervisningsmateriale 

 
Mål: 
At definere, hvad der er nødvendigt for at overleve, og hvad der kræves af et menne-
ske for at få samfundet til at fungere. 
 
Opgave: 
Historien læses/fortælles 
Børnene deles op i grupper 
Grupperne snakker om problemstillingen 
 
Spørgsmål: 
Hvad har I brug for, for at overleve? 
Hvad kan I gøre for at opnå det? 
Hvad har I brug for, ikke bare for at overleve, men for at få et godt liv på Mars? 
Hvad ville I gøre, hvis I var de indfødte på Mars? 
 
Skriv historien færdig. (I kan under ingen omstændigheder komme tilbage til Jorden). 
Læs historiens slutning for hinanden. 
Diskutér jeres løsninger. 
Sammenlign med situationen i vores verden i dag. Børnene kommer forhåbentlig 
frem til dette punkt helt af sig selv. Det handler naturligvis om ulighed. Om, at nogen 
har rigelige ressourcer uden at ville dele ud af dem, mens andre omkommer af man-
gel på samme. 
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Arbejd med Børnekonventionen 
Undervisningsmateriale 

 
Arbejd med Børnekonventionen 
 
Mål: 
1. At blive bekendt med Børnekonventionen. 
2. At blive opmærksom på, hvordan forskellige rettigheder tilgodeses i forskellige 

lande. 
 
Den 20. november 1989 blev Konventionen om Barnets Rettigheder (FNs Børnekon-
vention) vedtaget af FNs Generalforsamling. Danmark er blandt de lande, der har 
ratificeret Konventionens 54 artikler, som dermed også gælder for danske børn. Bør-
nekonventionen er alle børns grundlov!  
 
I artikel 42 står der, at staten har pligt til at sørge for, at alle, både børn og voksne, 
bliver bekendt med Konventionens indhold. Det tror vi, at skolen kan være med til at 
gøre på en god måde, og derfor har vi lavet dette materiale, som er beregnet til un-
dervisning 
 
Begynd med følgende spørgsmål: 
1. Hvad vil det sige at have rettigheder? 
2. Kender I en konvention? Hvad er Børnekonventionen? Vent med at vise børnene 

den rigtige Børnekonvention. Forklar, at det er et officielt regelsæt, der er lavet for 
at sikre børns rettigheder.  

3. Kender I andre regelsæt? Hvilke regler har I derhjemme? Kender I færdselsreg-
lerne? Hvorfor er det vigtigt, at have den slags regler?                                               

 
Opgaver: 
Læs Børnekonventionen, enten den hele eller noget af den. Eller lad børnene læse 
den selv. Måske to og to. Sæt evt. kryds ved de artikler de skal læse. 
 
1. Find de 10 artikler, der bedst passer til børn i de rige lande 
2. Find de 10 artikler, der bedst passer til børn i de fattige lande 
3. Omskriv Konventionen, så det er børnene selv, der formulerer den 
4. Prøv i grupper at skrive jeres egen børnekonvention i en forkortet udgave med 
f.eks. 10 artikler. Kald den f.eks. ”Klassens Konvention” 
5. Skriv forslagene på papir og diskuter dem om nødvendigt. 
6. Sammenlign jeres egen børnekonvention med den rigtige Børnekonvention. 
  
Lad eleverne skrive alle artiklerne på kulørt karton og hænge dem i et særligt områ-
de, der skal bruges til projektet. 
 
Lav et maleri, hvor I bruger en af artiklerne fra Børnekonventionen som inspiration. 
 
Lav collager, der illustrerer Konventionen eller evt. overgreb på børns rettigheder 
 
Materiale: 
UNICEF Danmarks pjece ”BØRNERETTIGHEDER” 
  



MOVEATHON 

32 
 

   

 

Hvad er retfærdigt? 
Undervisningsforslag 

 
 
Mål: 
At give den enkelte elev mulighed for at arbejde med sit retfærdighedsbegreb og for-
stå, at retfærdighed er en subjektiv vurdering. Hensigten er at få eleverne til at disku-
tere global ulighed og børnerettigheder og derigennem føle solidaritet med børn, der 
lever under vanskelige kår i udviklingslandene. 
 
Materialer: 
Kopier følgende side med de otte situationer til hvert elevpar. Forbered et stort ark 
papir med tre søjler med overskrifterne: Retfærdigt, Uretfærdigt og Ved ikke. Til hele 
klassen skal kun bruges ét ark, som hænges op på opslagstavlen. 
 
Arbejdsbeskrivelse: 
Eleverne arbejder parvis og sorterer de otte situationer på side 13 i de tre kategorier: 
Retfærdigt, Uretfærdigt og Ved ikke.  
 
Bagefter samles klassen og snakker om, hvad grupperne nåede frem til: 
Klip situationerne ud og placer dem under de overskrifter, som eleverne kom frem til. 
Hvilke situationer blev beskrevet som retfærdige? 
Hvorfor? 
Hvilke situationer blev beskrevet som uretfærdige? 
Hvorfor? 
Var det svært at beslutte sig om nogle af situationerne? 
Hvorfor er nogle situationer lettere at vurdere? 
 
(Situation 5 og 6 er valgt, fordi de er forholdsvis lette at vurdere. Selvom retfærdighed 
er en subjektiv vurdering, findes der situationer, som de fleste mennesker har en fæl-
les holdning til, for eksempel til krig.) 
  



MOVEATHON 

33 
 

   

 

Hvad er retfærdigt? 
Undervisningsforslag 

 
Hvad er retfærdigt? 
 
Læs og diskuter de otte situationer – hvad er retfærdigt, og hvad er uretfærdigt 
 
1. 
Louise vil gerne spille fodbold med en gruppe drenge i frikvarteret, men de vil ikke 
lade hende være med, fordi hun er en pige. Er det retfærdigt overfor Louise? 
 
2. 
Kamillas bedsteforældre gav hende penge til hendes fødselsdag. Hun vil bruge dem 
til slik. Det må hun ikke for sine forældre, fordi slik er usundt. Er det retfærdigt overfor 
Kamilla? 
 
3. 
Carlo er ti år gammel, og han er glad for at gå i skole. Men det er nødvendigt for 
hans familie, at han får et job og tjener penge, fordi han har mange små søskende, 
der skal have mad. Carlo må gå ud af skolen. Er det retfærdigt? 
 
4. 
Louise har ikke lavet sine lektier. Læreren forlanger, at hun skal lave lektierne i fri-
kvarteret. Er det retfærdigt? 
 
5. 
Lee bor i et land, hvor der er krig. Det er farligt at bevæge sig omkring, og han kan 
ikke komme til lægen og blive vaccineret. Er det retfærdigt overfor Lee? 
 
6. 
Chris kan ikke lide at gå i skole og vil gå ud. Hans forældre siger, at det må han ikke, 
fordi han kun er ti år gammel. Er det retfærdigt? 
 
7.  
Aminah og Aisha er flyttet til et fremmed land, og de er ved at lære et nyt sprog. I 
skolen taler de sommetider deres eget sprog. Læreren siger, at det skal de holde op 
med. De må lære at tale som alle andre i skolen. Er det retfærdigt overfor Aminah og 
Asiha?  
 
8. 
Tom, som er hvid, fortæller en vittighed om sorte. Læreren siger, at han skal holde op 
med at fortælle ubehagelige ting om mennesker, der tilhører andre racer. Det er for-
budt på skolen. Er det retfærdigt overfor Tom?                                                                                                                                                             
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Hvis strømmen forsvandt 
Undervisningsforslag 

 
Hvis strømmen forsvandt 
 
Mål: 
At få en forståelse af, hvor afhængige vi danskere er af forskellige ressourcer, som 
millioner af mennesker lever foruden. 
 
Vores opfattelse af mennesker, som bor i den fattige del af verden, er ofte forbundet 
med en vis overlegenhed. Vi kommer let til at opfatte os selv som ”klogere” og måske 
også mere værdifulde, end de er, men mange gange må vi jo spørge os selv, om det 
er vores måde at leve på, der er den rigtige. 
Vi tænker sjældent på, at de mennesker, som lever helt anderledes, end vi gør, me-
get ofte er i besiddelse af kvaliteter og kompetencer, som vi måske engang har haft, 
men ikke længere har. At overleve under ekstremt vanskelige forhold burde afføde 
mere respekt, end vi umiddelbart er parate til at udvise. 
 
I mange lande lever folk helt uden strøm. 
 
Opgave: 
Prøv at lave et tankeeksperiment: Hvad ville der ske, hvis strømmen forsvandt en 
uges tid, måske længere. 
 
Spørgsmål: 
1. Hvor mange af de ting, vi bruger dagligt, er afhængige af strøm? 
2. Kan nogen af de ting erstattes af noget andet? 
3. Ville det være værre om vinteren end om sommeren? 
4. Hvad ville I gøre? Kan I undvære alle de ting? Hvor længe? 
 
Eksempler på ting der bruger strøm i hjemmet: 
Køleskab, komfur, fryser, ovn, fjernsyn, PlayStation, stereoanlæg, computer, lamper, 
nogle gange varmen. 
 
Eksempler på alt det, der ville gå i stå i samfundet: 
Computerne på arbejdspladserne og på skolerne. Kopimaskinen. Restauranterne og 
caféerne pga. deres ovne, komfurer, kaffemaskiner, frysere, køleskabe. Alle fryse-
bokse med is i slikbutikker og på tankstationer. Køleskabene med alle mælkeproduk-
terne i supermarkederne. Bagerens ovne. S-togene. Al den elektroniske overvågning 
i lufthavnen, togdriften osv. 
 
Spørgsmål: 
Hvordan mon det ville være?                                                                                                                                                             
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Hvad er du allermest glad for? 
Undervisningsmateriale 

 
Hvad er du allermest glad for? 
 
Mål: 
Via indlevelse og sammenligning at skabe en positiv forståelse for det liv, som nogle 
børn udsættes for. 
 
Det kan godt være svært at sætte sig ind i, hvad det vil sige at være ramt af enten en 
naturkatastrofe eller en krig. 
  
Dette forløb kan give børnene en fornemmelse af, hvad det vil sige at miste sine pri-
vilegier, sine ejendele og, i værste fald, medlemmer af familien. 
 
Opgave: 
1. Del evt. klassen op i grupper med tre-fire elever i hver. 
2. Lad børnene tegne eller skrive noget, de er rigtig glade for. Højst 10 ting, som 

gruppen bliver enige om, f.eks. deres værelse, deres PlayStation, at gå til bord-
tennis, at gå i biografen, deres familie, deres venner, fritidsklubben osv. 

3. Efter at have lavet listen, skrives elevernes forslag på tavlen, så alle kan se, hvil-
ke værdier der er fundet frem til. 

4. Nu skal eleverne forestille sig, hvordan det ville være at opleve en krig eller en 
naturkatastrofe.  
Nogle bliver nødt til at flygte, nogle mister deres hjem, fritidsklubben lukker, for 
der er ikke længere noget personale. Mor og far mister måske deres arbejde, så 
de ikke har så mange penge. 
Lad børnene forestille sig, hvordan en krig kan have indflydelse på deres hver-
dag, og hvorfor sammenhængen er, som den er. 

5.   Ud fra de lister, de har lavet, skal de nu finde frem til tre ting, som de helst ville 
beholde, hvis de skulle prioritere. 

 
 
Efter at have gennemgået punkterne 1–5 kan eleverne evt. løse de to opgaver skrift-
ligt eller mundtligt. 
 
1. Var det let at finde tre ting, og kunne du nøjes med tre. 
2. Beskriv hvordan din dag ville se ud, og hvad du ville lave, hvis du ikke havde de 

ting og muligheder. 
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Hvad er pengene værd? 
Undervisningsforslag 

 
Hvad er pengene værd? 
 
Mål: 
At få en fornemmelse for penges værdi, og for hvor lidt der skal til for at skaffe det 
mest nødvendige til dagligdagen. 
 
At give eleverne følelsen af, at det nytter at hjælpe jf. muslingehistorien på s. 6. 
 
Det er ikke altid, man er klar over, hvor store summer det egentlig kan blive til, når 
man samler penge ind. Mange små beløb bliver ofte til en rigtig stor sum. 
For at perspektivere dette, kan børnene lave nogle udregninger over forskellige ting, 
de let kan forholde sig til. 
 
Opgave: 
Udregn, hvor mange penge du bruger på at købe slik. 
 
1. Del klassen op i grupper på tre-fire personer. 
2. Lad gruppen regne ud, hvor meget de ca. bruger på at købe slik om ugen. 
3. Lad gruppen regne ud, hvor meget det bliver pr. måned – pr. år. 
4. Skriv resultaterne op på tavlen. 
5. Regn ud, hvad hele klassen bruger på et år. 
6. Lad grupperne regne ud, hvad halvdelen af det beløb udgør, hvad en fjerdedel 

udgør, hvad en tiendedel udgør. 
7. Udregn ved hjælp af UNICEFs prisliste, hvad man evt. ville kunne købe for de 

samme penge. Se priseksemplerne fra UNICEF side 46. 
 
Til sidst kan de lave en beregning over, hvor meget alle børn på deres klassetrin i 
hele landet bruger på slik. Der er ca. 2.200 skoler i Danmark. 
 
Lav den samme udregning med f.eks. lommepenge, fødselsdagsgaver, en tur i Tivoli. 
Prøv at finde ud af, hvor meget der bruges på husholdningen derhjemme osv. 
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Dramaforløb 
Undervisningsforslag 

 
Dramaforløb 
 
Mål: 
Via indlevelse og sammenligning at skabe en positiv forståelse for det vanskelige liv, 
som nogle børn udsættes for. 
 
Når man i klassen har talt om børns vilkår i udviklingslandene, kan man lade elever-
ne lave nogle små dramaforløb eller situationsbilleder om f.eks. et gadebarns livssi-
tuation. 
 
På UNICEF Danmarks hjemmeside på www.unicef.dk kan man finde oplysninger om 
børn, der lever under vanskelige vilkår. Det være sig gadebørn, børnearbejdere, bør-
nesoldater eller børn af etniske minoriteter, og i UNICEF Danmarks materialesamling 
kan man finde konkrete historier om enkelte børn. Disse kan anvendes i klassens 
arbejde, eller eleverne kan selv skrive historierne ud fra den viden, de har fået gen-
nem undervisningsforløbet. 
 
Eksempler på situationsbilleder, der kan dramatiseres: 
 
En skopudsers hverdag. 
 
Børn, der arbejder på en fabrik. 
 
Børn, der har lige så mange pligter som voksne. 
 
Gadebørn, der tigger. 
 
En pige, der gerne vil i skole, men som bliver sendt ud for at tjene, fordi familien er 
fattig. 
 
En dag i et dansk barns liv kontra en dag i et gadebarns liv. 
 
Med de større elever kan man drage Børnekonventionen ind og lave dramaforløb ud 
fra dens artikler. 
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Børnehaveklassen/indskolingen 
Undervisningsforslag 

 
Børnehaveklassen/indskolingen 
 
Mål:  
At give eleverne forståelse for børns vilkår i udviklingslandene samt at vække børne-
nes interesse og nysgerrighed for børns hverdag og rettigheder i den fattige del af 
verden. 
I børnehaveklassen kan eleverne arbejde med temaer eller overskrifter som ”Ver-
dens børn” eller ”Børn i andre lande” 
 
Spørgsmål/emner: 
Brug f.eks. rundkredsen om morgenen til at snakke med børnene om nedenstående 
spørgsmål: 
 

- Hvad vil det sige at være rig? 
- Hvad vil det sige at være fattig? 
- Kan man godt være rig, selvom man ikke har så mange penge? 
- Nævn eksempler på ting, der gør os rige, men som ikke koster noget? 
- I hvilke lande er børn rige? 
- I hvilke lande er børn fattige? (Husk, at der er fattige børn i alle lande – også i 

Danmark. Ligeledes er der rige børn i alle lande – også i Afrika) 
- Hvad har børn brug for i deres liv? Tag evt. udgangspunkt i Børnekonventionen 
- Hvad er vigtigst? Lad hver elev tegne det, der er vigtigst for ham eller hende. 
- Har I lyst til at være med til at hjælpe andre børn til at få et godt liv? 
- Hvordan kan I hjælpe? 

 
Inddrag konkrete eksempler fra børnenes egen hverdag og sammenlign dem med 
børns hverdag i andre lande. Det kan f.eks. være om selvfølgeligheden i at have en 
mor og en far, at få mad hver dag, at gå i skole, at kunne købe nyt legetøj, at kunne 
gå til lægen, når man er syg, at lege krig i modsætning til børn, der er i rigtig krig osv. 
 
Hvad hjælper UNICEF konkret med i ulandene? 

- skoleudstyr (skoletasker, tavler, kridt, blyanter, skrivehæfter osv.) 
- oprettelse og opbygning af skoler (fortovsskoler) 
- rensning af drikkevand 
- sportsudstyr (kasse med sportsrekvisitter) 
- medicin og forebyggelse af sygdomme (vaccinationer f.eks. almindelige syg-

domme som stivkrampe, lungebetændelse og mæslinger) 
- myggenet til forebyggelse af malaria 
- lægehjælp og oprettelse af akutte nødhospitaler 
- nødhjælp (tæpper, tøj, akut føde). 

 
Collager/plancher  
Børnene klipper og klistrer billeder sammen til en collage. Prøv at lade børnene ar-
bejde med modsætninger stillet op overfor hinanden (rig/fattig). I kan bruge ugeblade 
og magasiner, men også fotos fra www.unicef.dk. Kopier eventuelt også fra folderen 
Børnerettigheder og klip udvalgte artikler/punkter ud. De kan limes ind i collagen som 
små citater. 
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Børnehaveklassen/indskolingen 
Undervisningsforslag 

 
Film og klassesæt: 
På UNICEF Danmarks hjemmeside kan I bestille film til brug i undervisningen. Martin 
fra ”Martin og Ketil” besøger børn i nogle af de fattigste lande i verden og oplever 
deres hverdag. Der er 3 forskellige film: 
 

- DVD: Martin i Bolivia, Martin i Ghana, Martin i Laos 
 

Hver film kan bestilles sammen med et tilhørende klassesæt: 
 

- Martin i Bolivia, Martin i Ghana, Martin i Laos 
 

Klassesættet er målrettet indskolingen og indeholder 1 DVD, 28 elevhæfter og 28 
Børnerettighedsfoldere. Lærervejledningen kan downloades fra UNICEF Danmarks 
netbutik.  
 
Læreren kan læse højt fra lærervejledningen, som indeholder de samme historier 
som elevhæftet, hvor de er stærkt forenklet. Eleverne kan følge med i elevhæftet og 
kigge på de mange smukke fotos i hæftet, eller de kan tegne det, de hører.  
 
Kreative aktiviteter/projekter: 
 
Malerier  
Børnene maler et billede ud fra klassens tema. Malerierne udstilles i klassen eller på 
gangen, og forældrene inviteres til fernisering med kaffe, te, saftevand, kage eller 
snack. Forældrene kan evt. købe deres eget barns maleri. Overskuddet går til klas-
sens indsamling, eller klassen kan vælge et UNICEF-projekt, de vil støtte. 
 
Rollespil/teaterstykke 
Inspireret af de forskellige historier kan børnene optræde for hinanden. Øv små rolle-
spil og teaterstykker. 
 
Legetøjsværksted 
En hel dag eller en uge laver og leger børnene kun med hjemmelavet legetøj. Klas-
sens almindelige legetøj kan evt. gemmes væk. Giv børnene en forståelse for fattige 
børns legemuligheder. Børn i andre lande har ikke mange muligheder for at købe 
legetøj, men til gengæld er deres kreativitet og opfindsomhed stor. 
I tiden op til klasseprojektet kan børnene indsamle diverse stumper og stykker til Le-
getøjsværkstedet. Genbrug gamle materialer som pap, mælkekartoner, kapsler, snor, 
garn, plastikdimser, sten, muslingeskaller, dåser, ståltråd, pinde m.m. Kun fantasien 
sætter grænser, men oplagte legesager kan være: 
 
Fodbolde, biler, dukker, smykker, dukkehuse, musikinstrumenter, egne spilleplader 
og brikker 

 
Børnene kan i denne forbindelse afstå fra et fremtidigt stykke legetøj og lade foræl-
drebetalingen for dette gå til klassens indsamling. 
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Børnehaveklassen/indskolingen 
Lærervejledning til opgaveark 

 
Opgaveark: 
Bagerst i denne vejledning findes nogle opgaveark, som kan bruges i undervisnin-
gen. Her kan børnene på en sjov måde underholde sig med og opnå viden om andre 
børns vilkår gennem små opgaver som multiple choice, labyrint, punkttegning m.m.  
 
Multiple choice 
Diskutér med eleverne i plenum eller i grupper, hvorfor de har sat deres ringe, som 
de har.  
Børn i ulandene har rigtig mange ressourcer, som danske børn ikke har eller kender 
til. Derfor er det vigtigt, at det ikke bliver fremlagt som, at det er synd for f.eks. afri-
kanske børn, men at der i stedet fokuseres på, hvor mange kvaliteter og kompeten-
cer, de har. Der er ikke mange danske børn, som kan lave deres eget legetøj eller 
fange deres eget slik (fårekyllinger).  
 
Hvad tror du, der er Nee fra Laos’ livret? 
Ristede fårekyllinger. 
Tag en snak med eleverne om, at Nee selv kan fange og tilberede sine fårekyllinger. 
Hvor mange af eleverne tror, at de vil kunne fange en fårekylling? Man kan bestille 
en naturvejleder til at komme og riste fårekyllinger, kakerlakker og melorme med ele-
verne, hvis de har lyst til at smage. 
I UNICEFs gratis skolemateriale ’Martin i Laos’, som indeholder lærervejledning, læ-
sebog og DVD, kan eleverne møde Lee. På DVD’en kan klassen se en film om, 
hvordan man fanger fårekyllinger. Martin, fra Martin og Ketil, har også besøgt Bolivia 
og Ghana.  
 
Hvor mange vaccinationer, tror du, at Iman fra Etiopien får af UNICEF? 
To. Eman bliver af UNICEF vaccineret imod polio og mæslinger. Derudover giver 
UNICEF millioner af børn A-vitamin tilskud og behandler dem med ormekur. 
Snak i plenum om vacciner. Hvor mange af eleverne ved, hvad de er vaccineret mod.  
 
Hvor tror du, at Rachel fra Tanzania henter vand? 
Ved brønden 
Snak med klassen om, at det ikke er i hele verden, at man kan drikke vand fra vand-
hanen. Hvor meget vand bruger klassen til eksempelvis at tage lange bade. Når pi-
ger skal hente vand, har de ikke så meget tid til at gå i skole og læse lektier. Derfor 
lærer man hurtigt at spare på vandet. Lad eleverne transportere vand mellem to ba-
bybadekar udenfor ved hjælp af en spand på hovedet. Det er en sjov sommeraktivi-
tet. 
Snak med klassen om, hvor vigtigt det er, at familier har mulighed for at få rent vand 
og ordentlige sanitære forhold. Tag også en snak om hygiejne. Rigtig mange syg- 
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Børnehaveklassen/indskolingen 
Lærervejledning til opgaveark 

 
 
domme smitter på grund af dårlig håndhygiejne. Man skal huske at vaske hænder 
mange gange hver dag. Du kan hente mere inspiration på UNICEFs hjemmeside. 
 

   
 
 
Hvad tror du, at Ekai fra Kenya helst vil lege med i frikvarteret? 
En hjemmelavet bold 
Snak med eleverne om, at Ekai kan lave sin egen bold. Hvor mange i klassen kan 
det? Tag en snak om, hvor meget man kan lave med en bold, og prøv selv at lave 
fodbolde. Der findes bøger med anvisninger til, hvordan man kan lave sit eget lege-
tøj. 
 
Chio bor i Vietnam. Hvad tror du, at hun gerne vil spise fredag aften? 
Chio kan bedst lide frugt. 
Det er ikke sikkert at Chio nogensinde har smagt popcorn eller slik. Snak med ele-
verne om, at rigtig meget slik er tilsat smagsstoffer, så det smager som frugt, eksem-
pelvis vingummi. Hvis eleverne skulle vælge en yndlingsfrugt, hvilken skulle det så 
være. Snak med klassen om, at Chio er så heldig at hun selv kan plukke mango, 
papaya og mange andre frugter i sin baghave. 
 
Forbind de rigtige 
Diskuter med eleverne på klassen eller i grupper, hvorfor de har forbundet lige netop 
dem sammen.  
Rigtige svar: 
En dansk dreng  En havetrampolin 
Nee  Ris  
Iman  Vaccine 
Ekai  Moderen 
Afrikansk skolepige  UNICEF skolehæfte 
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Undervisningsforslag til 7-10. klasse  
 
Mål: 
At få indsigt i verdens børns vilkår og UNICEF’s arbejde generelt. 
 
Opgaver: 
Eleverne kan arbejde med børn og skolesiderne på www.unicef.dk 
Kort lærerstyret gennemgang af UNICEFs historik og formål (se www.unicef.dk/børn 
og http://skole.unicef.dk/artikler/hvad-er-unicef) 
 
Klassen deles derefter op i grupper, der hver især arbejder med UNICEFs hjemme-
side. Hver gruppe vælger et bestemt område fra hjemmesiden. For eksempel på sko-
lesiderne under ”spørgsmål og svar”, hvor der er omkring 14 underafsnit. Grupperne 
bruger ca. tre timer på at sætte sig ind i det valgte område, skrive resumé på compu-
ter og klistre det op på farvet karton med en overskrift. Dette arbejde kan udgøre før-
ste del af en UNICEF-udstilling. Eleverne kan eventuelt fremlægge deres arbejde for 
hinanden, men det er ret tidskrævende. 
 
Der er også mulighed for at arbejde med andre emner som ”Sport som konfliktløs-
ning i Uganda”, ”Klimaforandringernes indvirkning på børns liv” eller ”Børn i Grøn-
land”, som UNICEF Danmark har supplerende materiale om på hjemmesiden. Og 
ikke mindst anbefaler vi også at tage såvel www.unicef.org som 
www.voicesofyouth.org i brug. Dermed bliver elevernes engelske sprogkundskaber 
udfordret. www.voicesofyouth.org er en hjemmeside, der særligt henvender sig til 
børn og unge med henblik på at få dem til at engagere sig i diskussioner med globale 
emner. Man kan f.eks. diskutere rettigheder på sitet, og afledte emner som oprindeli-
ge folks rettigheder, rettigheder for børn med handicaps eller pigers rettigheder i for-
hold til drenges kan med fordel bruges som emner til gruppearbejdet.  
 
Et eksempel: 
 
Pigers skolegang i Bangladesh. 
Gruppen arbejder med 

1. Landets geografi og sociale forhold 
2. Problemet generelt (for eksempel skolegang generelt) 
3. Problemet belyst ved cases. Find historier på www.unicef.org 
4. Pigers ret til at gå i skole. Læs mere på www.voicesofyouth.org  
5. Hvordan ser situationen ud i Danmark? 
6. Hvad kan gøres - hvad gør UNICEF – hvad kan pigerne selv gøre – hvad kan 

danske skoleelever gøre? 
 
Hæng resultaterne af gruppearbejdet op i UNICEF udstillingen. 
 
 
. 
 
  

http://www.unicef.dk/b%C3%B8rn
http://skole.unicef.dk/artikler/hvad-er-unicef
http://www.unicef.org/
http://www.voicesofyouth.org/
http://www.voicesofyouth.org/
http://www.unicef.org/
http://www.voicesofyouth.org/
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Priseksempler fra UNICEF 
(Priseksemplerne er baseret på tal fra juli 2011) 

 
Så langt rækker pengene  
 

• For ca. 3 kroner kan UNICEF købe blyant og kladdehæfte til et skolebarn. 

• For ca. 5,50 kroner kan UNICEF købe en farveblok og otte farvekridt til et skole-

barn. 

• For ca. 1,20 kroner kan UNICEF købe vaccine mod mæslinger til ét barn. 

• For ca. 37 kroner kan UNICEF ved hjælp af sukker-salt blandinger behandle op til 

100 børn, som lider af dehydrering. 

• For ca. 9 kroner kan UNICEF købe vacciner mod mæslinger til 10 børn. 

• For ca. 139 kroner kan UNICEF købe nok malariamedicin til at behandle 30 børn. 

• For ca. 16,50 kroner kan UNICEF købe 50 sprøjter med sikkert udstyr til vaccina-

tion af 50 børn. 

• For ca. 3,50 kroner kan UNICEF købe vandrensningstabletter til mellem 200-250 

liter vand. 

• For ca. 15,50 kroner kan UNICEF købe et puslespil med 16 brikker til børn. 

• For ca. 5,50 kroner kan UNICEF købe en pakke højenergikiks til børn i tilfælde af 

en nødsituation. 

• For ca. 56 kroner kan UNICEF købe et ur i træ til brug for at lære børn klokken. 

• For ca. 16,50 kroner kan UNICEF købe et tæppe til en baby. 

• For ca. 4 kroner kan UNICEF skaffe nok poliovaccine til at vaccinere 5 børn. 

 
 
Skolens tilbagemeldinger er meget vigtige for os, for at kunne forbedre tilbuddet.  
Vi beder jer derfor om at bruge lidt tid på at udfylde dette skemaet på dette link: 
https://www.unicef.dk/moveathon/evaluering/  
 

https://www.unicef.dk/moveathon/evaluering/
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