INSPIRATIONSKATALOG:
AKTIVITETER I FORBINDELSE MED
BØRNENES KAMPDAG 2021
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1. Hvad er Børnenes Kampdag?
Den 20. november er det Børnekonventionens fødselsdag, hvor vi fejrer Børnenes Dag.
Det er dagen, hvor vi sætter ekstra fokus på de rettigheder, som alle verdens børn har
ifølge FN’s Børnekonvention.
For første gang nogensinde fejrer vi ikke Børnenes Dag – men Børnenes Kampdag i
Danmark. Børn kan være med til at kæmpe for deres rettigheder og retten til at overleve,
udvikle sig og trives, fordi de beslutninger, der bliver taget i dag, påvirker dem både lige nu
og i fremtiden.
Det kan måske virke fristende for nogle børn at miste tilliden til de voksne og opgive dem,
når de ser på, hvordan voksne forsøger at løse klimakrisen, diskrimination og uddannelse
for alle verdens børn. Børn må ikke opgive de voksne, men give dem inspiration til disse
store kampe – og de voksne skal lytte.
Med dette inspirationskatalog ønsker vi at engagere eleverne arbejder med at undersøge,
hvad der betyder noget for dem, og hvad de synes, det er vigtigt at kæmpe for – både for
dem selv og for resten af verdens børn.
At lære børn og unge at kæmpe for en sag, som de netop brænder for, på demokratisk vis, lægger
grobunden for, at de kommende generationer aktivt kæmper for at få opfyldt deres rettigheder.
Det er en udvikling, som vi håber, at vi med Børnenes Kampdag, 3000 gadekridt på over 50 skoler
og jeres engagement kan være med til at skabe grundlag for.
Børnenes Kampdag er lørdag d. 20. november, derfor foreslår vi, at I arbejder med gadekridtene
og inspirationsmaterialet i ugen op til og bruger fredag d. 19. oktober til at dekorere eksempelvis
skolegården, bytorvet og rådhuspladsen med det, som elever gerne vil kæmpe for.
I er selvfølgelig også velkomne til at bruge inspirationsmaterialet i andre sammenhænge

GLÆDELIG KAMPDAG

Hvis du kun har fem minutter, så
spring frem til side 7,
hvor du finder værktøjer og
undervisningsideer
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2. Inspirationsmaterialet rettet mod udskolingen og
Rettighedsrådene
Inspirationsmaterialet er særligt rettet mod udskolingsklasserne 7.-9. klasse, men yngre
klasser kan også engageres i at undersøge, hvad de gerne vil kæmpe for.
Det kan også bruges af Rettighedsrådet på tværs af klassetrin.
Det er op til jer selv på skolen, hvor meget tid I vil afsætte til at engagere eleverne i
Børnenes Kampdag. Derfor lægger inspirationskataloget også op til længere forløb af et
par dages varighed med happenings eller kortere af et par timers varighed, hvor der er
fokus på at arbejde med gadekridtene.

3. Hvordan passer det ind i årsplanen?
3.1 Læringsmål og fag
Inspirationsmaterialet arbejder direkte med at lære eleverne, hvordan de kan være aktive
medborgere i samfundet. Ved at give eleverne en succesoplevelse i at udøve aktivisme kan vi
inspirere eleverne og så frøene for, at de fremtidige generationer aktivt vil engagere sig i
samfundet gennem meningsfulde fællesskaber.
Når I er en del af Børnenes Kampdag, arbejder I direkte med folkeskolens formålsparagraf 1 stk. 3:
”§ 1, stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i
et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd
og demokrati.”
Læringsmål:
•
•

At børn lærer, de aktivt kan være med til at gøre en forskel for sig selv og andre børn.
At børn lærer, at de kan komme til orde på mange måder. Enten via tale, skrift, produkter
og anden form for kommunikation.

Mulige fag, der kan inddrages:
Hvilke fag, du som lærer eller I som lærerteam ønsker at inddrage i undervisningen, er helt op til
jer. Der er fag, der er mere oplagte end andre, selv om alle fag kan komme i spil, når der arbejdes
tværfagligt med et så bredt et tema som børns rettigheder.
Nedenfor kan du se eksempler på fagene Samfundsfag, Dansk, Billedkunst og Håndværk og
Design.
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Samfundsfag
Børnenes Kampdag kan være med til at forberede eleverne til aktiv deltagelse i et demokratisk
samfund, så de kan deltage kvalificeret og engageret i samfundsudviklingen. Det kan hjælpe
eleverne til at forstår sig selv og andre som en del af samfundet, som de både påvirker og påvirkes
af.
Dansk
Inspirationskataloget aktiverer blandt andet læringsmål i faget indenfor: Kommunikation, læsning
og fremstilling.

Billedkunst og Håndværk og Design
Inspirationskataloget aktiverer blandt andet læringsmål i fagene indenfor: Materialer i forhold til
produktets form og udtryk, kommunikation i forskellige billedformer og som kommunikationsmiddel.

3.2 Aktivisme
Når elever lærer om aktivisme, styrker vi direkte den demokratiske dannelse i skolen. Eleverne får
kendskab til værktøjer til at være aktive medborgere i samfundet. Derfor er det vigtigt, at vi som
voksne hjælper dem til at forstå baggrunden for disse, og til at forstå, at deres handlinger kan være
med til at skabe positive forandringer.
Hos UNICEF arbejder vi både for, at elever skal høres, og for at træne deres kompetencer som
aktive forandringsaktører i eget liv i samspil med voksne.
Aktivisme er et værktøj, der kan hjælpe dem til at engagere sig i deres fremtid og forstå, at selvom
de ikke er voksne, så har de ret til at blive hørt og taget alvorligt i sager, der vedrører dem.
Aktivisme kan hjælpe børn og unge i at skabe meningsfulde fællesskaber, der rækker ud over
skolen, og dermed kan motivere børn og unge i alternative måder at bidrage til samfundet på.
Børn, der engagerer sig i aktivisme, lærer også andre færdigheder som samarbejde,
kommunikation og strategisk planlægning, samt en masse sociale færdigheder, da man jo ofte er
flere, der sammen kæmper for samme sag.

3.3 Engager elever i, hvad der er vigtigt for dem
I forbindelse med Børnenes Kampdag har vi i UNICEF Danmark arbejdet med 11 børn i alderen
10-15 år, som har udgjort vores rådgivende panel omkring, hvad der skulle være på dagsordenen,
og hvilke aktiviteter der er blevet sat i søen.
Børnepanelet valgte efter en længere brainstorm, at der skulle være fokus på rettigheder og
særligt tre nuværende rettighedskriser: Klima, diskrimination og mangel på uddannelse.
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I er meget velkomne til at arbejde med Børnepanelets emner eller starte med at brainstorme
sammen med eleverne. I alle tilfælde kan det være en god ide at arbejde med en af de modellerne
herunder, som forhåbentligvis får eleverne til at tage stilling til, hvorfor, for hvem og hvordan deres
budskab er relevant.
Til inspiration, kan I læse den kernefortælling for Børnenes Kampdag, som UNICEF Danmarks
sekretariat har skrevet i samarbejde med Børnepanelet:

Overalt i verden rejser børn og unge sig op og melder sig ind i kampen for deres
rettigheder og retten til at overleve, udvikle sig og trives, fordi de beslutninger, der bliver
taget i dag, påvirker dem både lige nu og i fremtiden.
Det kan måske virke fristende for nogle børn at miste tilliden til de voksne og opgive dem,
når de ser på, hvordan man forsøger at løse klimakrisen, diskrimination og uddannelse for
alle verdens børn.
Alligevel mener vi ikke, at det er tid til at opgive dem endnu, fordi det er de voksnes ansvar
at tage ansvar for verdens kriser. Men de har brug for inspiration og et realitetstjek fra de
børn, som de skal overlevere verden til.
Børnenes Kampdag sætter fokus på, at løsningerne skal findes i fællesskab af børn og
voksne, så de voksne kan være deres ansvar voksne og sikre verdens børn den nutid og
fremtid, som de har ret til.
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4. 3 Gode værktøjer
Forslagene i Inspirationskataloget er til inspiration, og I kan sætte mulighederne sammen
på kryds og tværs, som det passer for jer i forhold til tid, elever og muligheder.
Der vil også i afsnit 5.2 være videoer til YouTube, hvor I kan hente inspiration til, hvordan
man kan arbejde med gadekridt og kreativ udfoldelse på forskellige måder.
Vi anbefaler, at I starter med at engagere eleverne i, hvad der er vigtigt for dem, så de
enten alene eller i små grupper får en fornemmelse for, hvad de gerne vil udtrykke, og
hvilket budskab de gerne vil videreformidle og hvordan.
Her følger tre forskellige værktøjer til aktivisme:

4.1 4H-modellen
Til den øvelse kan I bruge 4H-modellen, som også bruges på Børnetopmødet, når
Rettighedsrådene skal lave handlingsplaner.
4H-modellen tager udgangspunkt i fire HV-ord, som får eleverne til at tage stilling til deres
ønsker og drømme. Herunder finder I 4H-modellen med forslag til nogle af de spørgsmål
som eleverne kan stille sig selv og hinanden i arbejdet med at finde frem til, hvad de gerne
vil kæmpe for.

HVAD?
Hvad er jeres idé?
Hvad håber I på, der kommer til at ske?
Hvad er jeres mål?

HVEM?
Hvem kan hjælpe jer med at
gøre jeres idé til virkelighed?

HVORDAN?
Hvordan opnår I jeres mål?
Hvordan kan I bedst hjælpe hinanden?

HVORNÅR?
Hvornår skal de forskellige opgaver være løst?
Hvornår er vi klar til start?
Hvornår er det en succes?
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4.1.1 Hjerte, Hoved og Hånd
Når man skal finde frem til et budskab, kan det være godt at tænke det ud fra, at det skal
ramme hele mennesket altså både – Hjertet, Hovedet og Hænderne.
For at komme frem til et budskab, som når alle dele, kan man teste sit budskab af ved at
stille det over for nogle spørgsmål på samme måde, som 4H-modellen og bruger
spørgsmål til at skærpe det, som man gerne vil udtrykke.
Hoved (Information)
•
•

Hvad er det, som modtageren skal lære af budskabet?
Hvilke tanker skal budskabet skabe hos modtageren?

Hjerte (Følelse)
•
•

Hvilke følelser er det, at modtageren skal opleve, når de ser budskabet?
Hvordan hjælper budskabet og fremstillingen den/ de følelser på vej?

Hånd (Handling)
•
•

Hvad er det for en konkret handling, som budskabet forhåbentligvis skal føre til?
Hvordan sikres det i kommunikationen, at handlingen bliver tydelig gjort?

Vedlagt er bagerst tre tegninger af hver kropsdel, som eleverne kan bruge til at skrive og
tegne på for at skabe overblik over, hvad der er i spil hvor.
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4.1.2 Den journalistiske vinkelsætning
Når journalister skriver artikler, arbejder de ud fra en vinkelsætning, som skal skabe en
struktureret fortælling, som får det vigtigste med.
Derfor kræver denne model også en smule mere research for eleverne, som kan bruge
noget krudt på at finde frem til viden, som underbygger deres budskab og eventuelt kan
skrives sammen med det.
Det første skridt er at skrive budskabet som en vinkelsætning efter modellen herunder:
•

Jeg vil gerne fortælle, at...

•

Det vil jeg gerne fortælle, fordi...

OBS. Det er vigtigt, at der ikke byttes at ud med om, når du skal lave sætningen. Der er
stor forskel på at ville fortælle OM is, og AT is er danskerne favorit spise om sommeren.
Herefter er det tid til at overveje, hvilke informationer, som kan bakke vinkelsætningen op:
•
•
•
•

Hvilke fakta, tal eller faktuelle eksempler, bakker din pointe op?
Hvilke personlige eksempler har eleverne på?
Hvorfor budskabet er vigtigt for dem?
Hvorfor synes eleverne, det er moralsk rigtigt at forholde sig til budskabet?

5. Undervisningsideer / Mal med gadekridt
Alle Rettighedsskoler har fået udlevet 50 stykker gadekridt, som vi opfordrer til, at I bruger
til at engagere eleverne i at udtrykke, hvad der er vigtigt for dem. Det kan de gøre både
med skrift, tegninger og begge dele.
Med modellerne i afsnittet 5.1 kan I arbejde med eleverne om, hvordan man finder sit
budskab og udtrykker det på en god måde, så det rammer modtagerne.
Det kan være en god ide, at eleverne arbejder med at tegne skitser af det, som de gerne
vil udtrykke inden, at de griber gadekridt og går i gang. På den måde får de både mulighed
for at øve sig, vælge det bedste og teste forskellige teknikker af.
Youtuberen, Lakserytteren, tegnede i forbindelse med Børnenes Dag 2020 et sæt tøj for
UNICEF, han har lavet en video, hvor man kan følge processen:
https://www.youtube.com/watch?v=WPk3Sk8npAA&t=219s
I kan bruge gadekridtene i eksempelvis skolegården, på bytorvet, foran rådhuset eller på
fortovet hen til skolen. Det er ikke lovligt at tegne på bygninger, og hvis I gerne vil tegne
udenfor skolens områder, anbefaler vi, at I kontakter kommunen for at få lov til at tegne på
de offentlige pladser.
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Herunder har vi samlet forskelligt inspirationsmateriale og billeder, som I kan lade jer
inspirere af sammen med eleverne – og måske er der også mulighed for at lære et par nye
teknikker.

5.1 Bogstaver

Videoer med inspiration til, hvordan man
tegner bogstaver i 3D:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuJgE1C2a0QQ3BeUXx87RL_HehhLZTOwL
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5. 2 Tegneteknikker fra Grafisk facilitering

Videoer med tips til at lære grafisk facilitering:
Mennesker: https://www.youtube.com/watch?v=on09NXrFhdY
Ansigter og øjne: https://www.youtube.com/watch?v=v4WUkkFL75E
Mennesker i bevægelse: https://www.youtube.com/watch?v=J2P6dzSotOo
Rammer: https://www.youtube.com/watch?v=BUenSTZZLGQ
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5.3 Kridt mosaikker:

Video med hjælp til teknikken: https://www.youtube.com/watch?v=wBlZEvdl0Ds
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5.4

Ordpuslespil
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6. Lav en happening
Ønsker I som skole at gøre noget ekstra ud af det, kan I lave en happening i forbindelse
med, at I bruger gadekridtene. Det er både muligt at lave en på skolen og bruge noget
energi på at få så mange eleverne med som muligt, eller tage aktivismen til byens centrum
og invitere hele byen og lokalområdet til at være med og på den måde gå sammen om at
finde frem til, hvad der er vigtigt at kæmpe for.
Herunder er en liste med inspiration og opgaver, som det kan være relevant at huske, hvis
I vil kaste jer over at lave en happening.
•

Lav en happening på skolen:
o Overmal skolen med udsagn om hvad, der skal kæmpes for.
o Tag billeder af det og gør det til en digital udstilling på skolens hjemmeside
eller sociale medier.
o Planlæg et frikvarter eller en klassens time, hvor udskolingen maler en væg
eller et afmarkeret området af skolegården med udsagn.
o Involvér billedkunstlærere og gør det eventuelt til et længere forløb om
protestkunst

•

Lav en happening på bytorvet:
o Kontakt kommunen og spørg om tilladelse til at bruge byens rum
o Invitér pressen til at komme forbi og tage billeder og eventuelt interviewe
nogle af eleverne
o Invitér andre skoler i kommunen til at være med og dele deres budskaber
o Gør det til en aktivitet, hvor i inviterer andre forbipasserende til at deltage
eventuelt ved at have indrammet nogle områder i forvejen.

7. Sådan får I flere til at engagere sig
I forbindelse med Børnenes Kampdag vil vi meget gerne følge med i, hvordan I maler jeres
byer til. Der er mulighed for, at I kan sende billeder direkte til vores Social Media Manager
Kasper Villum Jensen, og hvis I deler indholdet på jeres egne sociale medier, følger vi
med på hashtagget #BørnenesKampdag.
Via sms på 60588626
Via email til KVJENSEN@UNICEF.DK
Via Facebook Messenger på UNICEFDANMARK
Via Instagram til UNICEF_DK
Via en PC i mappen: Bit.ly/KAMPDAG

Side 14 af 14

