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LÆRERVEJLEDNING
Introduktion
Dette materiale Moveathon består af denne korte lærervejledning,
faglige øvelser til eleverne og vejledningen Sådan planlægger du et
Moveathon, der skal bruges til at arrangere selve løbet til sidst.
Det samlede materiale ligger frit tilgængeligt på https://www.unicef.
dk/moveathon/#6 og henvender sig til alle klassetrin. Det omhandler
temaerne Børnekonventionen, Uddannelse og Verdensmålene. Det er
oplagt at benytte materialet i forbindelse med fx skolernes motionsløb,
men materialet kan benyttes året rundt.
I lærervejledningen får du nogle korte metodiske og didaktiske anvisninger, der kan bruges til at gøre den faglige del af et Moveathon
nemmere at plan- og tilrettelægge. Udgangspunktet er, at eleverne
allerede har en viden og en holdning til verden omkring dem, men
også at være positiv og optimistisk i tilgangen til udviklingsproblematikken, selvom tal og statistikker ikke altid fremhæver de positive sider.
Det positive og optimistiske lægges der op til i elevopgaverne, hvor
elevinddragelsen vil åbne for muligheder, håb og refleksion.
Et Moveathon skal ses som en tretrinsraket, hvor viden, refleksion og
aktion er de tre komponenter, der kan være medvirkende til en forandring. Eleverne får i fællesskab gennem de faglige øvelser mulighed
for at reflektere over både den viden, de allerede besidder, samt den
nye viden og til slut lave en aktivitet i form at et løb, hvor børn, der går
i skole, hjælper andre børn i skole. Samtidig åbner det op for en dialog
om børns rettigheder og Verdensmålene, og hvad eleverne selv kan
gøre for at være medskabere af forandring i en større global sammenhæng, for som fotografen Jan Grarup udtrykker det: ”Verden hænger
sammen. I dag mere end nogensinde. Gennem klimaforandringer og
ressourcekampe er vi med til at skabe hinandens katastrofer og tragedier. Derfor har vi ansvar for også at skabe hinandens muligheder og
lykke. Det er ret enkelt: Skab håb, for helvede!”
Globale bekymringer som en del af elevernes hverdag
For børn har brug for håb. Danske skoleelever bekymrer sig om
verdens tilstand, de er bekymrede for klimaet, krige og deres egen
fremtid. Derfor er aktualitet og omverdenforståelse også vigtige
elementer i et Moveathon, hvor eleverne gennem de faglige øvelser
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lærer om Børnekonventionen og børns rettigheder, uddannelse og
Verdensmålene. Over alt i elevernes både nære og fjerne omverden
støder de på globaliseringsdebatten. Fra den jævnaldrende klimaaktivist Greta Thunberg til indsamlingshows på TV. Og hvis eleverne
skal have en oplevelse af, at de kan gøre en forskel, og det nytter at
gøre noget, uanset hvor meget eller lidt man gør, så er det vigtigt, der
skabes en dialog om, hvordan eleverne selv kan være medskabere af
den forandring, der kan skabe håb andetsteds.
Til at skabe den dialog er FN’s Konvention om Barnets Rettigheder,
i daglig tale kaldet Børnekonventionen, og Verdensmålene oplagte
samtaleemner. Det er to overordnede rammer for, hvad alle verdens
lande ønsker for alle – både børn og voksne – og pejlemærker for,
hvordan vi skal nå i mål.
Børnekonventionen og Verdensmålene hænger ofte sammen, fx har
alle børn ret til uddannelse jævnfør Børnekonventionens artikler 28
og 29 og Verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse for alle. Derfor er
alle faglige øvelser koblet op på en eller flere af Børnekonventionens
artikler og et eller flere af Verdensmålene og giver dermed dig som
underviser mulighed for at udvide øvelserne med globale problemstillinger, rettigheder og Verdensmål. Hvordan bestemmer du selv.

Børnekonventionen
FN vedtog FN’s Konvention om Barnets Rettigheder, i daglig tale
kaldet Børnekonventionen, ved en generalforsamling den 20.
november 1989. Børn var allerede omfattet af de generelle menneskerettigheder, men der var behov for særlige rettigheder for
børn – børnerettigheder.
Mere end 190 lande har skrevet under. Det gør det til den konvention, som flest lande på verdensplan har tilsluttet sig. Børnekonventionens rettigheder gælder ALLE børn uanset nationalitet, køn,
social status, religion og kultur.
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Verdensmålene
I september 2015 vedtog alle verdens ledere den mest ambitiøse
plan for klodens udvikling nogensinde: FN’s Verdensmål. I 2030 skal
alle børn og unge vokse op i en verden uden sult og fattigdom, hvor
alle er lige, og hvor klimaet og naturen har det godt.
Verdensmålene består af 17 mål – og ikke mindre end 169 delmål
– som skal løse nogle af klodens allerstørste udfordringer. Det er
første gang, at alle lande har skrevet under på at leve op til så store
målsætninger.
Et Moveathon kan med fordel suppleres med andre undervisningsmaterialer fra UNICEF Danmark, hvis man ønsker at arbejde mere
indgående med børn i andre lande, Børnekonventionen og globale
temaer. Materialerne findes på https://www.unicef.dk/moveathon/#6

UNICEF Danmark
UNICEF er dén organisation, som alle verdens lande har sat i
spidsen for at sørge for, at børn overlever og klarer sig i livet. Først
og fremmest hjælper vi de mest udsatte børn, men ikke kun dem.
UNICEF arbejder for alle verdens børn. Rammen er de rettigheder,
som er beskrevet i FN’s Børnekonvention.
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Det består materialet af
Et Moveathon består af en kort lærervejledning, faglige øvelser og et
løb, beskrevet i Sådan planlægger du et Moveathon.
Materialet kan benyttes bredt fagligt, da det ikke knytter an til
et bestemt fag. Temaerne Børnekonventionen, Uddannelse og
Verdensmålene lægger sig op af mange fag-faglige muligheder i
undervisningen, og selve løbsdelen af et Moveathon materiale kan
fx tænkes ind i forbindelse med Skolernes Motionsdag eller som
tværfagligt forløb mellem idræt og samfundsfag.
Mulighederne er mange, og valget er derfor også dit som underviser –
det vigtigste er blot at give eleverne mulighed for aktivt at gøre noget.
Der er faglige øvelser til alle tre trin; indskoling, mellemtrin og udskoling, samt en indledende øvelse og to afsluttende øvelser, der kan
benyttes på alle trin. Øvelserne kan skaleres både op og ned, således
at de passer til andre klassetrin end foreslået i materialet. Alle øvelserne består af en forklaring til læreren i form af formål med øvelsen
og fremgangsmåden forklaret. Alle øvelserne er angivet med en tidsangivelse, der er vejledende. Ydermere er øvelserne forsynet med de
relevante artikler fra Børnekonventionen og hvilke verdensmål, man
kan inddrage i undervisningen.
Alle øvelserne ligger som aktive links sidst i denne lærervejledning
samt online: https://www.unicef.dk/moveathon-oevelser
Alt vedrørende selve løbsdelen finder du i pdf’ens de ”Sådan planlægger du et Moveathon”, samt online: https://www.unicef.dk/moveathon-vejledning
Materialet kan også med fordel kombineres med andre materialer fra
UNICEF Danmark og materialer fra Verdens Bedste Nyheder, der har
samlet undervisningsmaterialer om Verdensmålene.
UNICEF skoleportal: https://rettighedsskoler.unicef.dk/
Verdensmålene: https://verdenstimen.dk/17-verdensmaal/
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Sådan kan der arbejdes
Målet er at få elevernes egne styrkesider frem i lyset i så høj grad
som muligt. Derfor benytter UNICEF John Harts deltagelsesstige, hvor
graden af deltagelse styrkes gennem børneinitiativ og beslutninger
taget i fællesskab mellem børn og voksne. Gennem aktiv involvering
øges elevernes videns- og refleksionsniveau, og i sidste ende opnår
eleverne handlekompetence.
Man kan med fordel overveje forskellige læringstile. På den måde
kan elevernes interesse for temaerne skærpes yderligere. Udbyttet og
dermed elevernes grad af succes med at erhverve sig ny viden, holdninger og færdigheder på hver deres måde kan sandsynligvis øges
ved at tilbyde variation og differentiering i arbejdet.
Derfor kan man som underviser overveje følgende i brugen af øvelserne til undervisning:
•

Fysiske og miljømæssige forhold som klasseværelset, arbejdsredskaber, billeder, lyd, nyhedsmedier og uformelle læringsmiljøer.

•

Følelsesmæssige forhold som organisering af undervisningen,
differentiering, proces, produkt, motivationsaspekt, egne oplevelser og erfaringer.

•

Sociale forhold som samarbejdsformer, individuelt arbejde,
grupper, klasseundervisning, lærerstyring og variation.

•

Fysiologiske forhold som perceptionsmåder/kinæstetisk/taktil,
visuel/auditiv, aktivitetsniveau, sansebevidsthed og pauser.

•

Psykologiske forhold som mulighed for analytisk eller impulsiv,
reflekterende tilgang til arbejdet, selvaktivering og læreren som
vejleder.
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Faglige øvelser
Indskoling
•

Værdilinje:

•

https://www.unicef.dk/moveathon/download-moveathon-materialer/#5

•

”En dag i et skolebarns liv” (billedøvelse):

•

https://www.unicef.dk/moveathon/download-moveathon-materialer/#6

Mellemtrin
•
•

•
•

Stem med fødderne:
https://www.unicef.dk/moveathon/download-moveathon-materialer/#7

Konventionsbanko:
https://www.unicef.dk/moveathon/download-moveathon-materialer/#8

Udskoling
•
•

•
•

Prioriteringsøvelse:
https://www.unicef.dk/moveathon/download-moveathon-materialer/#9

4-hjørneøvelse (dilemmaøvelse):
https://www.unicef.dk/moveathon/download-moveathon-materialer/#10

Indledende og afsluttende øvelser
•
•

•
•

•
•

Dobbelcirkel (indledende øvelse):
https://www.unicef.dk/moveathon/download-moveathon-materialer/#13

Snebold (afsluttende øvelse):
https://www.unicef.dk/moveathon/download-moveathon-materialer/#15

Flaskepost til mig selv (afsluttende øvelse):
https://www.unicef.dk/moveathon/download-moveathon-materialer/#16
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FAGLIGE ØVELSER
Værdilinje
Tema: Uddannelse
Tidsforbrug:
30 – 45 minutter, afhængig af hvor meget man går i dialog med
eleverne om de enkelte udsagn.
Formål:
At eleverne lærer om Børnekonventionens artikler, og om hvordan
artiklerne også kan være relevante for dem, samt hvilke artikler der er
relevante for andre rundtomkring i verden og hvorfor.
Fremgangsmåde:
Tegn en linje på gulvet markeret med tallene fra 1-10, forklar eleverne,
at du nu vil læse nogle udsagn op. De skal placere sig på linjen alt
efter, hvor vigtigt/rigtigt de synes udsagnet er. 1 værende ikke vigtigt/
rigtigt overhovedet og 10 værende det absolut mest vigtige/rigtige.
Undervejs i udsagnene kan du snakke med eleverne om Børnekonventions artikler, og hvordan det kan være, at ikke alle artikler opfyldes
herhjemme og rundt omkring i verden. Du kan evt. starte med et testspørgsmål á la, ”I dag er det godt vejr” eller ”I dag er det onsdag”, så
du kan se, om de har forstået opgaven.
Konventionens artikler: 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12,14, 16, 18,24, 28, 29, 31 og 32
Verdensmål: 1, 2, 3, 4 og 5
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Øvelsen - Værdilinje
Eleverne skal placere sig på værdilinjen markeret med tallene 1-10,
hvor 1 er det mindst vigtige/rigtige og 10 er det mest vigtige/rigtige.
Læs følgende udsagn:
•

Alle børn har ret til at gå i skole. (artikel 28 og 29)

•

Alle børn har ret til at have et navn? (artikel 7)

•

Alle børn har ret til at sige hvad, de mener. (artikel 12 og 13)

•

Alle børn har ret til at lege. (artikel 31)

•

Alle børn har ret til at have det sjovt. (artikel 31 og 32)

•

Alle børn har ret til ikke at skulle arbejde hårdt og længe.
(artikel 32)

•

Alle børn har ret til ikke at blive slået. (artikel 3, 6 og 9)

•

Alle børn har ret til at have det godt og ikke blive mobbet.
(artikel 2, 12, 13 og 24)

•

Alle børn har ret til, at de voksne passer godt på dem.
(artikel 2, 3, 9, 11 og 18)

•

Alle børn har ret til, at de voksne ikke blander sig i alting.
(artikel 16)

•

Alle børn har ret til at gå på internettet. (artikel 13 og 28)

•

Alle børn har ret til at tro på den Gud, de vil. (artikel 2, 14 og 31)

En dag i et skolebarns liv (billedøvelse)
Tema: Uddannelse
Tidsforbrug:
30-45 minutter, afhængig af hvor længe eleverne får i grupperne til at
lave deres billedserie, og hvor lang tid man bruger på at præsentere
gruppernes billedserier.
Formål:
At eleverne opnår en indsigt i, at ikke alle børn kommer i skole samt
årsager og konsekvenser heraf, og at eleverne reflekterer over, hvad et
godt børneliv er og bør indeholde.
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Fremgangsmåde:
Fortæl eleverne, at de i grupper får udleveret x antal billeder i A4 størrelse, de skal placere i kronologisk rækkefølge, så man har en billedserie med en dag i et skolebarns liv. Fortæl gerne, hvor billedserierne
er fra. Det kan også være en indgang til en snak om rettigheder og
børns hverdag herhjemme og ude i verden. Når eleverne har lavet
deres billedserie, kan grupperne cirkulere og se deres klassekammeraters billedserier, og klassen kan snakke om, hvorfor de tror, dagen
ser således ud, og hvilke ligheder og forskelle der er i forhold til deres
egen hverdag.
Du kan også få eleverne til at lave en fotoserie af deres hverdag,
således de kan sammenligne deres liv og hverdag med Mohammads
og Sajas hverdag og reflektere over, hvilke rettigheder der gør sig
gældende for dem og andre. Fotoserierne kan evt. udstilles på skolen,
så andre kan se elevernes arbejde.
Konventionens artikler: 1, 2, 3, 24, 28, 29, 31 og 36
Verdensmål: 1, 3, 4, 8, 10 og 12
Øvelsen – billederne kan downloades her: https://www.unicef.dk/
moveathon/billedoevelse/
Kort om billedserierne: evt. lave to spalter med fakta om Mohammad
og Saja så øvelsen kun fylder 1 side

MOHAMMAD
Mohammad på 14 år er syrisk flygtning. Han har nu boet i Irak i 3 år.
Han og hans lillebror arbejder begge fuldtid i et industrielt område
af byen Erbil for at forsørge deres familie. Mohammad og hans fem
søskende har ikke været i skole, siden de forlod Syrien.
”Det, jeg allerhelst vil, er at forlade dette job og gå i skole igen. Jeg
savner min skole i Syrien. Jeg savner mine blyanter og bøger, og jeg
vil gerne have dem tilbage,” fortæller Mohammad.
•

Billede 1: Mohammad får taget et portrætfoto hos den
automekaniker, hvor han arbejder.

•

Billede 2: Mohammad reparerer en bil
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•

Billede 3: Mohammad reparerer en bil

•

Billede 4: Mohammad reparerer en bil

•

Billede 5: Mohammad sætter værktøj på plads

•

Billede 6: Mohammad tager en kort pause

•

Billede 7: Mohammad reparerer en bil

•

Billede 8: Mohammad griner sammen med sin ven, 12-årige Bakir,
i en pause

•

Billede 9: Mohammad har lige fået fri og læner træt hovedet op ad
en væg

•

Billede 10: Mohammad venter på, at hans lillebror får fri

•

Billede 11: Mohammad hopper rundt på pladsen tæt ved sit
arbejde.

•

© UNICEF/2016/Yar

SAJA
12-årige Saja bor i Gaza i Palæstina. Her bor hun med sin mor, far
og seks søskende. De bor på 3. etage i en bygning i bydelen Rafah.
Saja drømmer om at blive skolelærer, når hun bliver voksen. Hun
vil gerne bo i Jordan, for der er der fred. Der er mange udfordringer
ved at være en familie i Gaza. Fattigdom og arbejdsløshed er udbredt
(42% arbejdsløshed). 80% af befolkningen er afhængig af humanitær
assistance.
Mange familier vælger at lade børnene gå ud af skolen for at arbejde,
og børn giftes væk i en tidlig alder. 97% af vandet i Gaza er udrikkeligt.
Elektricitet og andre energiformer er utilregnelige – i december 2017
havde beboerne 4-5 timers elektricitet dagligt. To ud af tre skoler i Gaza
har dobbeltvagt hvor halvdelen af børnene går i skole om formiddagen, og den anden halvdel om eftermiddagen. De går derfor kun i
skole 4,5 time om dagen, og der er ingen fritidsaktiviteter efter skole.
Saja går i skole om formiddagen. Efter skole kan Saja bedst lide at
undervise sine søskende og fætre/kusiner i arabisk.
•

Billede 1: Saja står foran tavlen i sit klasselokale

•

Billede 2: Saja sidder med sine klassekammerater i timen

•

Billede 3: Saja går hjem efter 4,5 time i skole

•

Billede 4: Saja går i opgangen af sit hjem efter skoledagen

•

Billede 5: Saja sidder på taget af hjemmet. Her er familien ofte, og
laver mad og te. Så kan de nemlig varme mad og vand på åben ild
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og dermed spare penge på gas
•

Billede 6: Saja vasker hænder under en hane, der er tilknyttet en
vandtank på taget af deres hjem

•

Billede 7: Saja får redt sit hår af sin mor Omayya, efter hun har
skiftet sin skoleuniform

•

Billede 8: Saja holder en vanddunk, som hun skal ud at fylde op

•

Billede 9: Saja ved vandtanken, der er placeret på en vej et lille
stykke fra deres hjem

•

Billede 10: Saja sidder og nyder dagens sidste solstråler i deres
hjem

•

© UNICEF/2017/d’Aki

Stem med fødderne
Tema: Uddannelse
Tidsforbrug:
20 – 45 minutter, afhængig af hvor meget man går i dialog med
eleverne om de enkelte spørgsmål.
Formål:
At eleverne tager aktivt stilling til temaet uddannelse og reflekterer
over egen og andres muligheder for at gå i skole. Med denne øvelse
får du mulighed for at spørge ind til deres viden og holdninger.
Fremgangsmåde:
Stil stolene i en rundkreds. Du skal komme med et udsagn, og de
elever, som kan ”nikke ja”, skal rejse sig op og bytte plads. Er der kun
en elev, der rejser sig, bytter du som underviser plads med eleven.
Du kan vælge at stille alle spørgsmålene et efter et, eller du kan gruppere spørgsmålene og lave korte opsamlinger undervejs. Du skal altid
starte med et kontrol-spørgsmål, så du kan se om eleverne har forstået
øvelsen. Det kunne være; ”I dag er det onsdag”, eller ”I dag er det godt
vejr?”.
Konventionens artikel: 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 28, 29 og 32
Verdensmål: 1, 4, 5, 8 og 10
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Øvelsen - Stem med fødderne
1. I dag er det solskin? (testspørgsmål så man ved, eleverne har
forstået opgaven)
2. Alle børn bør gå i skole? (sandt)
3. Der er mange børn rundt omkring i verden, der ikke går i skole?
(sandt)
4. Der er mere end 50 millioner børn i verden, der ikke går i skole?
(sandt)
5. Fra 2002 til 2012 faldt antallet af børn i hele verden, der ikke går i
skole, fra 100 millioner til 58 millioner? (sandt)
6. Mere end halvdelen af de børn, der ikke kommer i skole, er
drenge? (falsk)
7.

Mere end halvdelen af de børn, der ikke kommer i skole, er piger?
(sandt)

8. 9 ud af 10 af verdens børn begynder i skole? (sandt)
9. Børn, der går i skole, klarer sig bedre som voksne? (sandt)
10. Det er bedre at arbejde end at gå i skole? (falsk)
11. Der er en artikel i Børnekonventionen, der siger, at børn har ret til
at gå i skole og få en uddannelse? (sandt)
12. Børnekonventionen siger også, at et land skal sørge for, at alle
børn kan få undervisning i grundskolen, og derfor skal undervisningen være gratis? (sandt)
13. I Danmark har man undervisningspligt? (sandt)
14. At andre børn ikke går i skole, har ikke noget med mig at gøre?
(falsk)
15. Jeg kan ikke gøre noget for at hjælpe andre børn i skole? (falsk)
16. Hvis mange hjælpe lidt, kan det skabe en stor forandring? (sandt)
Kilde:
https://www.unicef.dk/fakta-til-opgaven/fakta-om-uddannelse-og-skole/
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Konventionsbanko
Tema: Uddannelse
Tidsforbrug:
20-30 minutter, afhængig af hvor lang tid eleverne skal bruge, før
de kan råbe ”banko”, og hvor lang tid man bruger på at snakke om
konventionerne efterfølgende.
Formål:
At eleverne kan sætte Børnekonventionen i relation til eget liv og
samtidig reflektere over andre børn og unges liv rundt om i verden.
Samt hvilke rettigheder man nogle steder tager for givet, og andre
man skal kæmpe for.
Fremgangsmåde:
Forklar eleverne, at de skal spille banko, Konventionsbanko. Alle elever
får udleveret en plade og skal nu spørge hinanden, indtil en råber
”banko”. Pladen tjekkes af læreren. Du kan enten undervejs i eller efter
plade-tjekket snakke om de relevante artikler, om selvfølgeligheder og
rettigheder.
Konventionens artikler: 1, 2, 3, 4, 12, 13, 16, 22, 24, 28, 29, 30 og 31
Verdensmål: 2, 3, 4, 10 og 11
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Artikel 22

Fritidsklubben.

Artikel 31

Artikel 24

hos lægen.

engang har været

har det sjovt i SFO’en/

Artikel 1

er et barn.

Find en der…

Artikel 30

samme Gud som dig.

ikke tror på den

Artikel 28

går i skole.

Artikel 16

anden.

Facebookvæg af en

har fået skrevet på sin

Artikel 31

i sin fritid.

går til sport

Skriv navnet på den klassekammerat, der kan svare ja til udsagnet. Samme navn må ikke stå to gange på pladen.

Bankoplade til konventionsbanko.
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Øvelsen – Konventionsbankoplade til print
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Prioriteringsøvelse
Tema: Uddannelse
Tidsforbrug:
30-45 minutter, afhængig af hvor længe eleverne får i grupperne til
prioritering, og hvor lang tid man bruger på at fremlægge gruppernes
pyramider.
Formål:
At eleverne skal diskutere og reflektere over Børnekonventionens
artikler og blive enige om en prioritering. Og at eleverne oplever, at
alle artiklerne i Børnekonventionen er sidestillet og dermed lige vigtige
og ikke kan prioriteres.
Fremgangsmåde:
Eleverne skal i grupper tage stilling til, hvilken artikel de mener er
den vigtigste. De skal prioritere artiklerne 2, 3, 6, 12, 13 og 28 i en
pyramide, hvor den vigtigste artikel placeres i toppen af pyramiden,
de to næstvigtigste artikler placeres i midten af pyramiden, og de
tre ”mindst” vigtige artikler placeres i bunden af pyramiden. Det er
vigtigt, at understrege over for eleverne, at der ikke er nogle rigtige og
forkerte løsninger. Når grupperne har prioriteret, kan eleverne cirkulere og se hinandens prioriteringspyramider og spørge ind til, hvorfor
de enkelte grupper har prioriteret, som de har. Hvis nogle grupper har
lavet en anden form end en pyramide, kan de også forklare hvorfor.
Du kan også benytte andre artikler i Konventionen, præcis som du
også kan benytte seks af Verdensmålene. Hvis du vil udfordre eleverne
yderligere, kan du benytte fem artikler eller Verdensmål og lade den
sjette seddel være blank. Den skal eleverne så selv udfylde med en
artikel eller et Verdensmål.
Konventionens artikler: 2, 3, 6, 12, 13 og 28
Verdensmål: 1, 2, 3, 4 og 5

20

UNICEF MOVEATHON

Øvelsen – artikler til print og prioritering
ARTIKEL 2
Ligestilling og beskyttelse mod diskrimination
Princippet om, at alle rettigheder gælder for alle børn uden undtagelse. Statens forpligtigelse til at beskytte børn mod alle former
for diskrimination.

ARTIKEL 3
Sikring af interesser
Samfundets forpligtigelse til at sikre barnets interesser, når der træffes
beslutninger. Statens forpligtigelse til at vedtage særlige regler, der
beskytter barnet.

ARTIKEL 6
Retten til livet
Barnets ret til livet og statens forpligtigelse til at sikre barnets overlevelse og udvikling.

ARTIKEL 12
Retten til at udtrykke meninger
Barnets ret til at give udtryk for en mening og krav på, at denne
mening respekteres.

ARTIKEL 13
Frihed til at udtrykke sig og til information
Barnets ret til at give udtryk for sine følelser og synspunkter,
medmindre dette krænker andres rettigheder. Barnets ret til at søge,
modtage og videregive information.

Artikel 28
Undervisning
Barnets ret til undervisning og statens pligt til at sikre, at grundskoleundervisningen er obligatorisk og gratis for alle børn, og at
skolens disciplin er menneskeværdig.
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4-hjørneøvelse
Tema: Uddannelse
Tidsforbrug:
15-45 minutter, afhængig af hvor længe eleverne diskuterer og reflekterer over dilemmaet. Samt hvordan man udfører øvelsen, og om man
bygger oven på med elevernes egne dilemmaer.
Formål:
At eleverne ikke kun forholder sig til, hvad andre personer synes og
mener, men selv tager stilling, samtidig med de oplever, at der ikke
er et rigtigt eller et forkert svar, men at der kan være mange svar og
løsninger på verdens udfordringer og dilemmaer. 4-hjørneøvelsen
træner eleverne i at tage stilling til deres egne holdninger og meninger
og er et godt oplæg til diskussion og refleksion i klassen.
Fremgangsmåde:
Lav en 4-hjørneøvelse, hvor du præsenterer eleverne for et dilemma
og lader dem vælge mellem fire holdninger til dilemmaet. Lad altid et
af hjørnerne være ”andre løsninger”, så der er plads til alle holdninger
og løsningsforslag på et givent dilemma. Marker de fire hjørner med
kridt på gulvet eller forklar, hvad hvert hjørne i klassen repræsenterer.
Læs dilemmaet højt og bed eleverne placere sig i det hjørne, de synes
passer bedst til deres holdning eller kunne være løsningen på dilemmaet. Spørg ind til, hvorfor de enkelte elever har netop denne holdning. Lad eleverne tale sammen om deres valg. Man kan også tildele
eleverne et hjørne, ud fra hvilket de skal argumentere. Hvorefter de
efterfølgende får mulighed for at placere sig, hvor de gerne vil. Man
kan også lade eleverne lave dilemmaer ud fra Børnekonventionen og
egen hverdag og efterfølgende lade klassen tage stilling til dilemmaerne.
Konventionens artikler: 3, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 31, 32 og 36
Verdensmål: 1, 2, 3, 4, 8 og 10
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Øvelsen – Dilemmaet til klassen
Hassans far er arbejdsløs, og Hassan kan derfor ikke gå i skole. Han
skal tjene penge, så han kan forsørge sin familie. Han tilbringer
derfor hele dagen på gaden, hvor han sælger slik til forbipasserende.
Hvordan kan Hassan komme i skole?

2

1

3

Hassan kan benytte et af de
mange UNICEF-støttede familiecentre i Gazastriben, hvor
børnebeskyttelsesrådgivere arbejder for at hjælpe børn som
Hassan tilbage i skole.

4

Hassans far kan sælge slik
på gaden i stedet for Hassan.

Hassan kan gå i skole om
dagen og sælge slik på gaden i sin fritid.

Andre muligheder.

Øvelsen – Dilemmaet til klassen
Marie har taget sin venindes mobiltelefon, hvor Facebook-app’en var
åben, og har slået en besked op på venindens Facebookvæg, så andre
troede, det var veninden selv, der havde skrevet opslaget. Desuden har
mange kommenteret eller liket opslaget. Opslaget har gjort veninden
både vred og ked af det.
Hvad skal Marie gøre?

2•

1

3

Marie skal sige undskyld til
veninden og ikke gøre noget
ved opslaget.

4

Marie skal skrive på sin egen
Facebook-væg, at det ikke
passer, og at det var hende,
der skrev opslaget.
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Marie skal ikke gøre noget
som helst. Veninden har selv
slettet opslaget, og den slags
sker hele tiden.

Andre muligheder.
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INDLEDENDE ØVELSE
Dobbelcirkel
Tema: Uddannelse
Tidsforbrug:
10-15 minutter, afhængig af hvor længe eleverne får til de enkelte
spørgsmål, samt hvor mange spørgsmål man ønsker, eleverne skal
diskutere og reflektere over.
Formål:
At eleverne indser, at Børnekonventionen og uddannelse er relevante
emner og fra start bringer elevernes egen viden i spil.
Denne øvelse giver eleverne muligheder for at erfaringsudveksle i
makkerpar og med flere elever på en hurtig måde. Øvelsen giver også
dig som underviser mulighed for at være med på en lytter, så du kan
høre, hvad eleverne ved om et givet emne.
Fremgangsmåde:
Del eleverne i to lige store grupper. Den ene halvdel stiller sig i en
cirkel med ryggen ind mod midten. Den anden halvdel stiller sig hver
især over for en af eleverne i cirklen. Alle står nu over for en makker.
Stil et spørgsmålene og lad makkerparrene diskutere i to minutter. Når
tiden er gået, beder du eleverne i den yderste cirkel rykke en plads til
højre, hvorefter du stiller et nyt spørgsmål, eleverne skal diskutere. Du
bestemmer selv antallet af spørgsmål, og hvor ofte eleverne skal rykke
en plads. Til sidst takker du eleverne for deres bidrag og fremhæver
noget af det, du har hørt, ved at lade eleverne selv dele deres holdninger med resten af klassen.
Du kan benytte nogle af spørgsmålene nedenfor eller finde på de
spørgsmål, der passer til resten af din planlagte undervisning, og de
artikler, du gerne vil have, eleverne skal arbejde med.
Konventionens artikler: Afhænger af, hvilke spørgsmål eleverne skal
diskutere og reflektere over.
Verdensmål: Afhænger af, hvilke spørgsmål eleverne skal diskutere og
reflektere over.
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Eksempler på spørgsmål:
•

Hvorfor er det vigtigt at gå i skole?

•

Hvad laver børn, der ikke går i skole?

•

Skal drenge og piger gå lige længe i skole?

•

Kan en dreng godt gå med lyserød T-Shirt?

•

Kan en pige godt gå med fodboldtrøje?

•

Kan man sige, hvad man vil, til hvem man vil?

•

Må dine forældre blande sig i alt, du laver?

•

Hvordan ser Børnekonventionen ud?

•

Hvad vil det sige at have rettigheder?

•

Hvorfor er det vigtigt at kende sine rettigheder?

•

Hvad sker der, hvis man ikke har adgang til rent vand?

•

Hvordan tror du, en skole i Tanzania ser ud?

•

Har børn ret til hvile og fritid?

•

Må dine forældre se, hvad du skriver på Facebook?

AFSLUTTENDE ØVELSE
Snebold
Tema: Uddannelse
Tidsforbrug:
10-15 minutter, afhængig af hvor længe eleverne får til de enkelte
spørgsmål, samt hvor mange spørgsmål man ønsker, eleverne skal
diskutere og reflektere over.
Formål:
At eleverne kan huske, hvad de har lært, men også at eleverne tager
aktiv stilling til, hvad de vil gøre for at skabe en forandring eller overholde artiklerne i Børnekonventionen.
Fremgangsmåde:
Giv hver elev et stykke papir. Bed dem om at skrive deres navn øverst
på papiret. Dernæst skal de skrive ganske kort, hvilken forandring
de vil skabe, eller hvordan man kan overholde en eller flere af artiklerne i Børnekonventionen evt. med en deadline for hvornår. Eleverne
kan bruge 4-H modellen; Hvad, Hvem, Hvordan og Hvornår. Når alle
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elever er færdige med at skrive, skal de hver især krølle deres seddel
sammen til en snebold (papirskugle). Alle elever skal smide deres
snebold op til tavlen. Når alle snebolde er smidt, skal eleverne gå op
og samle en tilfældig snebold op. Bed eleverne om at folde kuglen ud
og læse, hvad der står på sedlen. Det er kun dem selv, som må læse,
hvad der står. De skal ikke læse sedlen højt. Elevernes opgave er nu, at
de inden for den næste uges tid skal opsøge den elev, som har skrevet
sedlen, og minde ham/hende om det hun har skrevet.
Konventionens artikler:
Afhænger af, hvilken øvelse man har lavet. Bed evt. eleverne skrive
den eller de relevante artikler på deres snebold.
Verdensmål:
Afhænger af, hvilken øvelse man har lavet. Bed evt. eleverne skrive
den eller de relevante Verdensmål på deres snebold.

AFSLUTTENDE ØVELSE
Flaskepost til mig selv
Tema: Uddannelse
Tidsforbrug:
10-15 minutter, afhængig af hvor længe eleverne får til de enkelte
spørgsmål, samt hvor mange spørgsmål man ønsker, eleverne skal
diskutere og reflektere over.
Formål:
At eleverne kan huske, hvad de har lært, men også at eleverne tager
aktiv stilling til, hvad de vil gøre for at skabe en forandring eller overholde artiklerne i Børnekonventionen.
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Fremgangsmåde:
Giv hver elev et stykke papir til en flaskepost. Bed dem om at skrive
deres navn øverst på papiret. Dernæst skal de skrive ganske kort,
hvilken forandring de vil skabe, eller hvordan man kan overholde en
eller flere af artiklerne i Børnekonventionen evt. med en deadline for
hvornår. Eleverne kan bruge 4-H modellen; Hvad, Hvem, Hvordan og
Hvornår. Du som lærer samler elevernes besvarelser sammen. Ugen
efter deler du elevernes ”flaskepost til dem selv” ud og giver dem tid
til at læse, hvad de har skrevet. Spørg ind til elevernes ”flaskepost til
dem selv”, og om det stadig er relevant/om de har skabt en forandring/
overholdt konventionen, eller hvad eleverne har skrevet til dem selv.
Du kan evt. lade eleverne dekorere deres flaskepost og bede dem have
en tom flaske med, de kan putte deres brev i, især hvis man først vil
lade eleverne modtage flaskeposten længere ude i fremtiden. Man kan
også skrive flaskepost til andre og sende afsted.
Konventionens artikler:
Afhænger af hvilken øvelse man har lavet. Bed evt. eleverne skrive den
eller de relevante artikler i deres flaskepost.
Verdensmål:
Afhænger af hvilken øvelse man har lavet. Bed evt. eleverne skrive den
eller de relevante Verdensmål i deres flaskepost.
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SÅDAN PLANLÆGGER
DU ET MOVEATHON
Selve løbet er prikken over i’et i Moveathon. Det er her, eleverne
oplever, de reelt kan gøre en forskel, der kan mærkes på den anden
side af kloden ved at sikre børns skolegang i hele verden. Denne
vejledning forklarer kort de tre dele i afviklingen af løbet; forberedelse,
afvikling og fejring. Husk løbsdagen er en festlig dag, hvor børn gør
en forskel for børn ved at sætte fokus på flere af Børnekonventionens
artikler, bl.a. artiklerne 28, 29, 31 og 32.
Alle links til materialerne, du skal bruge for at gennemføre Moveathon-løbet, finder du både som aktive links her i vejledningen og i
materialeoversigten på websitet.
God fornøjelse med jeres Moveathon-løb.

Forberedelse
Print gerne sponsorkontrakter til eleverne og sponsorplakat til
elevernes sponsorer på forhånd.
Dernæst skal du og eleverne planlægge en rute og fastsætte, hvad én
runde er. Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan løbet
kan skrues sammen – om man skal løbe, løbe på rulleskøjter eller
noget helt tredje.
Herefter skal eleverne benytte den viden, de har tilegnet sig i undervisningen, til at finde sponsorer. Sponsorerne kan både være privatpersoner og virksomheder, og eleven må gerne have mere end én
sponsor. Koordiner, hvem der kontakter hvilke virksomheder, så man
undgår, at flere tager kontakt til samme virksomhed. Eleverne aftaler
et fast beløb per gennemført runde, som efter løbet doneres til
UNICEF. Eleverne kan benytte sponsorkontrakten.
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Husk også at informere elevernes forældre om, at eleverne skal i gang
med et Moveathon.
https://www.unicef.dk/moveathon-sponsor

Afvikling
I afviklingsdelen afholder I selve løbet. Du kan få nogle af eleverne til
at lave en opvarmning, så I undgår skader. Og så skal der løbes.
Eleverne skal tælle hver gennemført runde og anføre det på deres
kontrolkort. Eleverne kan danne makkerpar, således at de skiftes til
henholdsvis at løbe og føre kontrol og heppe på den anden, så man får
løbet flest mulige runder.
Husk du kan holde en peptalk for eleverne inden start og skabe en god
stemning, så de er ekstra motiverede til løbet.
https://www.unicef.dk/moveathon-kontrolkort

Fejring
Efter løbet kan I med god samvittighed fejre jeres indsats – både
de enkelte elevers, men også klassens fælles resultat. Samt at jeres
elever har været med til at sikre, at flere børn verden over kan gå i
skole. Under fejringen er det vigtigt, at læreren hjælper eleverne med
at tælle, hvor mange runder de har gennemført, samt at I sammen
udregner, hvilket beløb sponsorerne skal give til den gode sag. Hertil
kan I udfylde diplomer til eleverne, som de kan tage med hjem, og et
klassediplom, der kan hænges op i klassen, så alle kan se det flotte
resultat, og eleverne kan fortælle andre elever, hvor stor en forskel de
har gjort for børn ude i verden.
Så skal eleverne igen kontakte deres sponsorer, denne gang med et
takkediplom som tak for deres bidrag, når de skal indkassere det med
sponsoreren aftalte beløb.
Som det allersidste indsender du pengene ved enten at sende jeres
donation via Mobilepay på 24900 eller din donation via en bankoverførsel på reg. 4183 og konto 11980570. Husk at skrive skolens navn på
overførslen.
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Husk, du kan også fortælle om klassens flotte præstation på lærerværelset, på skolens Intranet, på sociale medier og indsende pressemeddelelsen til lokalavisen, så andre kan se, at netop din klasse har gjort
en forskel for andre børn ude i verden.
https://www.unicef.dk/moveathon-diplom
https://www.unicef.dk/moveathon-klassediplom
https://www.unicef.dk/moveathon-takke-diplom
https://www.unicef.dk/moveathon-pressemeddelelse

For 50 kr. kan du give

For 500 kr. kan du

For 5000 kr. kan du

263 børn en pakke

give 185 børn et klad-

give 3 School in box -

med 10 blyanter, som

dehæfte i A4 størrelse

en aluminiumskasse,

de kan bruge til at

med 96 sider, de kan

som indeholder alt

regne og skrive med.

bruge i undervis-

det, en lærer skal

ningen.

bruge for at undervise en klasse på
40 elever. bl.a. kladdehæfter, blyanter,
viskelædere, sakse,
et ur, klodser til at
lære at tælle, plakater
med bogstaver og en
solcelleradio.
Og 14 fodbolde, som
giver timevis af sjov
til børn og skaber
sammenhold.
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Relevante links til afvikling af et Moveathon
• Sponsorkontrakt: https://www.unicef.dk/moveathon-sponsor
• Kontrolkort: https://www.unicef.dk/moveathon-kontrolkort
• Elevdiplom: https://www.unicef.dk/moveathon-diplom
• Klassediplom: https://www.unicef.dk/moveathon-klassediplom
• Takkediplom: https://www.unicef.dk/moveathon-takke-diplom
• Pressemeddelelse: https://www.unicef.dk/moveathonpressemed-delelse

Planlægningen af et Moveathon trin for trin i punktform
• Informer elevernes forældre om, at eleverne skal i gang
med et Moveathon
• Planlæg rute og definer, hvad én runde er
• Print sponsorkontrakter til eleverne
• Print sponsorplakat til sponsorerne, som de fx kan hænge i deres
vindue
• Print kontrolkort til eleverne
• Pynt op omkring start/mål, varm op og giv en peptalk
• Afvikl Moveathon-løbet
• Fejr elevernes præstation
• Udregn sponsorbeløb sammen med eleverne
• Print og udfyld diplomer – både elevdiplomer og klassediplom
• Print og udfyld takkediplom til sponsorer
• Indkasser de aftalte beløb og afleverer takkediplom hos sponsorer
• Indsend klassens samlede beløb enten ved at sende jeres donation
via Mobilepay på 24900 eller din donation via en bankoverførsel på
reg. 4183 og konto 11980570. Husk at skrive skolens navn på
overførslen
• Fortæl om klassens flotte præstation på lærerværelset, på skolens
Intranet, på sociale medier og indsend pressemeddelelsen til
lokalavisen, så andre kan se, at netop din klasse har gjort en forskel
for andre børn ude i verden.
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