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Notering:  

Materialet är baserat på Plan Internationals studiematerial men är modifierat av mig för att passa i min undervisning. Författarna 
av Plan Internationals studiematerial (original versionen) är Mathias Demetriades och Johanna Lund Rockliffe. 

Information 

Det sista arbetsområdet för terminen kommer att handla om ojämlika 
levnadsvillkor och barnrättigheter. Eleverna kommer arbeta kring ett 
studiematerial från Plan International där de får följa ett barn och dess vardag i 
ett flyktingläger. Elevernas studiematerial baseras på Plan Internationals 360° 
fotografering av ett flyktingläger. Eleverna arbetar med olika uppdrag. 
Uppdragen bygger på barnkonventionen. För att fullfölja dessa uppdrag måste 
eleverna svara på frågor. Detta arbetsområde behandlar även delar inom 
geografi.  

Mål 

• Eleven ska ha kännedom om ojämlika levnadsvillkor i världen. 

• Eleven ska föra resonemang om orsaker och konsekvenser av ojämlika 
levnadsvillkor. 

• Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med 
de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och 
arbetssätt.  

• Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala 
samhällsfrågor ur olika perspektiv � 

• Undervisningen ska också medverka till att eleverna utvecklar 
kunskaper om hur vi kan påverka framtiden i riktning mot en mer 
acceptabel levnadsmiljö för alla.  

Kunskapskrav för betyget E i slutet av åk 6  

Samhällskunskap 

Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets 
rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika 
delar av världen.  

Geografi 

Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika 
levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag 
på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.  

Bedömning 

Bedömningen kommer att baseras på elevernas skriftliga svar.  

•  

Material 

• Mitt nya hem kompendiet 

• Dator med tillgång till internet 
samt OneNote. 

Länkar 

Följande länkar återfinns även i 
kompendiet.  

360° visning av flyktinglägret: 

http://mittnyahem.plansverige.org/ 

 

Plan international (svensk hemsida) 

https://plansverige.org/ 

 

Plan internationals YouTube kanal 

https://www.youtube.com/channel/ 

UCxLQsFhxG4zajKiZ03k8PMg 
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Introduktion 

Mitt nya hem, en 360-upplevelse om barn på flykt, är en interaktiv berättelse där eleven besöker Nyarugusu i Tanzania, ett av 

världens största flyktingläger. Eleven tar rollen som ett av barnen i lägret och får uppleva hur det är att ha ett flyktingläger som 
sitt nya hem. Det möjliggörs genom en unik kombination av 360-film och bild som eleverna navigerar i med hjälp av datorn. Ett 
barns röst berättar på svenska om vardagen och de olika platserna i lägret, medan eleven själv utforskar dem. Berättelsen är 
autentisk: det är de verkliga flyktingbarnens berättelser, som vi samlat under vårt arbete med barnen i lägret. 

Bakgrund och fakta 

30 miljoner barn är på flykt världen över. Många flyktingkriser sker i det tysta, långt bort från västerländska mediers intresse. Plan 
International arbetar på plats med stöd till barn och deras familjer i många av dessa kriser. Till Tanzania har fler än 100 000 barn 
flytt undan våld i hemlandet Burundi. I Mitt nya hem finns fakturarutor som eleverna kan öppna för att få mer information om 
situationen och platsen. 

 

Barnkonventionen 

Enligt artikel 22 i barnkonventionen har barn på flykt rätt till skydd och hjälp att hitta sina föräldrar. Konventionen om barnets 
rättigheter gäller för alla barn i världen och alla barn har rätt att känna till vilka rättigheter de har. Det är svensk skolas skyldighet 
att behandla barnets rättigheter och Mitt nya hem låter eleverna utforska frågor kopplade till barns rättigheter på ett kreativt sätt. 
Genom att röra sig i flyktinglägret Nyarugusu i Tanzania får eleverna en uppfattning av hur viktigt det är att rättigheter uppfylls 
och vad det kan innebära när de hotas. 

 

De globala målen 

De globala målen för hållbar utveckling som gäller 2016-2030 ger samtliga nationer i världen ett uppdrag att stärka barns 
rättigheter inte minst när det gäller god utbildning. Det fjärde målet handlar just om det och vill: “säkerställa inkluderande 
utbildning och rättvis utbildning av god kvalitet.” (www.globalamalen.se) 

 

Att svara på frågorna 

Vissa frågor erbjuder korta svar men för att uppnå de högre betygen inom berörda kunskapskrav måste eleven visa på en förmåga 
att resonera och utveckla sina svar. Tänk på att skriva hela meningar för att på så vis säkerställa att du verkligen förmedlar det du 
vill. Grupparbetet är till för att ni ska få diskutera frågorna men ni skriver enskilda svar. Alla svar ska vara skrivna med era egna 
ord – att kopiera från internet eller klasskamrater anses som plagiering (”fusk”).  

Tidsplan 

Tidsplanen justeras allteftersom lektioner läggs till/försvinner. Förhoppningen är att vi hinner klart innan terminen är slut.  

Lämna in – hur? 

Alla texter lämnas in i OneNote.   
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Uppdrag 1 – text och information 

Barns rätt till skydd - Att reflektera över olika former av skydd som en av barns rättigheter och förutsättning för liv. 

1. Läs följande introducerande text om barnkonventionen och situationen i Burundi: 

Barnkonventionen 

Nästan alla länder i världen har skrivit under konventionen om barnets rättigheter, den kallas ofta Barnkonventionen. Den 
innehåller artiklar som säger vad regeringarna ska följa för att barnens rättigheter ska skyddas. Barn har t.ex. rätt att skyddas från 
alla former av våld, att gå i skolan, att få leka och ha fritid. Barnkonventionen gäller för alla barn i världen, både för dig i Sverige 
men även för de miljoner barn som är på flykt världen över och dem som du möter här i flyktinglägret Nyarugusu i Tanzania. 

Barnkonventionen beskriver många olika former av skydd som barn har rätt till. Barn ska skyddas från all fysisk och psykisk skada, 
utnyttjande (ekonomiskt och sexuellt) och alla former av diskriminering. Om barn på flykt skriver barnkonventionen att: 

● “Barn ska skyddas mot krig och inget barn får användas som soldat.” 

● “Ett barn som tillfälligt eller varaktigt berövats sin familjemiljö eller som för sitt eget bästa inte kan tillåtas stanna kvar i 
denna miljö skall ha rätt till särskilt skydd och bistånd från statens sida.” 

 

Varför flyr barnen? 

Läget i landet Burundi i centrala Afrika har varit oroligt under lång tid. Nya våldsamheter blossade upp under 2015 och massor av 
människor har blivit tvungna att fly för sina liv till grannlandet Tanzania och flyktinglägret Nyarugusu. Flyktinglägret byggdes för 
att rymma 50 000 flyktingar men står nu värd för närmare 150 000 människor från Burundi och Demokratiska republiken Kongo, 
varifrån människor flytt sedan 1990-talet. 

2. Läs Erics text ”Jag tänker på hur det blir när regnet kommer” nedan: 

”Jag heter Eric. Jag är elva år och jag bor här i Nyarugusu. Vi kom hit från Burundi. Vi var förföljda och när vi såg att andra flydde hit bestämde 
vi oss för att också fly, annars skulle vi dödas. I mitt hjärta mådde jag dåligt, de ville döda oss. Men jag ville också gärna gå klart skolan och om vi 
flydde var jag rädd att jag inte skulle kunna göra det. Vi kom till fots med pappa, mamma, syskon och grannar. Jag kommer ihåg att första kvällen 
här i lägret hade vi ingenting att äta. Då var jag ledsen, men också glad över att komma hit. 

Det här är min dag: När jag vaknar gör jag rent mitt ansikte och mina tänder. Sen går jag och hämtar vatten och gör annat som mina föräldrar 
vill ha hjälp med, som att gå till marknaden eller hämta ved. Sen går jag till skolan. Där läser vi franska, kirundi, matte och lite engelska. 

Jag älskar att lära mig engelska. 

När jag kommer tillbaka från skolan hjälper jag till hemma, tvättar mina småsyskon och annat som behövs. Sen får jag tid att leka. Vi spelar 
fotboll och andra bollekar. Vi går till Plan Internationals center (ett av Plan Internationals sju barnsäkra platser i lägret, reds anmärkning) och 
träffar andra barn som ofta har med sig en boll, och så leker vi med dem. Eller om vi får låna en boll från Plan International. När jag är färdig 
med leken går jag direkt hem. På kvällen när jag ligger i sängen tänker jag på saker. Jag tänker på att regnet kanske kommer och hur det kommer 
bli nu när det blir regnsäsong. För när det regnar åker allt vatten in i tältet. Allt vi har blir blött. Då kan vi inte sova utan får stå upp hela natten.” 
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Uppdrag 1 – uppgifter 

Besök flyktinglägret i ”Mitt nya hem”. http://mittnyahem.plansverige.org/ 

Arbeta i par eller enskilt och se till att ni kan navigera i flyktinglägret Nyarugusu. Genom att utforska flyktinglägret kan ni 

lösa frågorna nedan. Skriv era svar i OneNote -> Samhällskunskap -> Mitt nya hem. http://mittnyahem.plansverige.org/ 

1. Varför flyr du? Lyssna noga på inledningen. 

 

2. Var sov du första natten? Se dig noga omkring i början. 

 

3. Vad erbjuder Plan International dig som barn för skydd i flyktinglägret? Gå till Plan Internationals barnsäkra plats. 

 

4. Hur ser ditt nya hem ut? Gå till “Här bor jag”. 

 

5. Vad har du för säng? Gå till “Här bor jag”. 

 

6. Du har rätt till privatliv, på vilket sätt kränks den rätten i flyktinglägret? Gå genom lägret och lyssna noga utanför “Här bor 
jag”. OBS ta inte genvägen via kartan! 

 

Skrivövning 

Avsluta följande meningar:  

1. Många barn i världen tvingas att fly för att…. 

2. I lägret får barnen skydd och hjälp med… 

3. Alla barn i världen har rätt till b la… 
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Uppdrag 2 – text, information & uppgifter 

Vatten - Att reflektera över vatten som en av barns rättigheter och förutsättning för liv. 

1. Läs följande text: 

Rent vatten är en rättighet, men fortfarande saknar 663 miljoner människor tillgång till rent vatten och varje dag dör 800 barn 
under fem år på grund av smutsigt vatten, brist på toaletter och dålig kunskap om hygien. Enligt Barnkonventionen har varje barn 
rätt till skälig levnadsstandard, en bostad, kläder, mat och rent vatten. Tillgången till rent vatten är mycket begränsad i 
flyktinglägret Nyarugusu. Det finns platser med vattenpumpar men de är avstängda stora delar av dagen och människor tvingas 
klara sig på betydligt mindre mängder vatten per person än vad vi använder i Sverige. 

2. Arbeta i par eller enskilt och se till att ni kan navigera i flyktinglägret Nyarugusu. Genom att utforska flyktinglägret kan ni 
lösa frågorna nedan. Skriv era svar i OneNote -> Samhällskunskap -> Mitt nya hem. http://mittnyahem.plansverige.org/ 

1. Gissa hur många liter vatten använder man i Sverige per person och dag? 

2. Hur många liter vatten får du i flyktinglägret Nyarugusu varje dag? Tips, har ni varit vid vattenpump-en?  

3. Ta reda på vad ugali är? Det finns en ledtråd på marknaden. Gå också hem till Eric och hör honom berätta om hur de 

bor.  

4. Hur många gånger om dagen äter du i flyktinglägret? Gå till “Erics hem”. 
 

5. På vilket sätt kan vatten också vara ett problem? Gå till “Här bor jag” och lyssna till på berättelsen. Gå även till 
vattenpumpen och leta fakta. 

 
 

Skrivövning 

Avsluta följande meningar:  

1. Vatten är viktigt för att… 

2. Vatten är farligt när… 

3. Vatten är härligt när… 
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Uppdrag 3 – text, information & uppgifter 

Barns rätt till trygghet & föräldrar - Att eleven reflekterar över barns rätt till trygghet och föräldrar och vad konsekvenserna blir när rättigheter 
kränks.  

 

Läs artiklarna från barnkonventionen för att förstå att/hur barn har rätt till trygghet och föräldrar:  

●  Artikel 7–8  

Barnet har rätt till ett namn och en nationalitet. Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka föräldrarna är. En stat får 
inte ta ifrån barnet dess namn eller nationalitet.   

●  Artikel 9  

Barnet ska inte hållas åtskilt från sina föräldrar mot sin vilja, utom när det är för barnets bästa. Barn som inte bor med båda 

föräldrarna ska ha rätt att träffa båda två regelbundet.   

●  Artikel 10  

Ansökningar från familjer som vill återförenas över statsgränser ska behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt.   

●  Artikel 20–21  

Barnet, som berövats sin familjemiljö, ska ha rätt till alternativ omvårdnad. Vid adoption ska staterna säkerställa barnets bästa i 
enlighet med gällande lagar.   

●  Artikel 22  

Ett barn på flykt har rätt till skydd och hjälp att hitta sina föräldrar.   

 

Arbeta i par eller enskilt och se till att ni kan navigera i flyktinglägret Nyarugusu. Genom att utforska flyktinglägret kan ni 

lösa frågorna nedan. Skriv era svar i OneNote -> Samhällskunskap -> Mitt nya hem. http://mittnyahem.plansverige.org/ 

1. Var har du din mamma och pappa, syskon och farmor? Lyssna noga på inledningen.   

2. Det bor 150 000 människor i flyktinglägret, hur många av dem är barn? Läs faktarutan “Var är jag?” vid ingången till 
flyktinglägret.   

3. Gå till ditt nya hem, det heter “Här bor jag” på kartan. Vem är Elise och varför bor du med henne? Läs faktarutan 
“Fosterfamiljen”.   

4. Du bor i ett tält med jordgolv. Vad kan tältet skydda dig mot och vad kan det inte skydda dig mot?   

5. Gå ut till vägen, vad är det du hoppas på när du står där?   

6. Gå till Plan Internationals barnsäkra plats och se dig omkring, gå till lektionen. Du verkar ha en god relation med Bakari, 
vad säger du om honom? Lyssna noga inne i lektionstältet.   
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Uppdrag 4 – text och information 

Barns rätt till utbildning - Att reflektera över barns rätt till utbildning och vad konsekvenserna blir när rättigheten kränks.  

“One child, one teacher, one book and one pen can change the world.” – Malala Yousafzai 

Titta på delar av (du väljer själv hur mycket du vill titta på) Malalas Nobeltal: 
https://www.youtube.com/watch?v=MOqIotJrFVM 

 

Arbeta i par eller enskilt och se till att ni kan navigera i flyktinglägret Nyarugusu. Genom att utforska flyktinglägret kan ni 
lösa frågorna nedan. Skriv era svar i OneNote -> Samhällskunskap -> Mitt nya hem. http://mittnyahem.plansverige.org/ 

http://mittnyahem.plansverige.org/ 

1. Sammanfatta: Vad tror du citatet ovan betyder? Varför tror du att Malala fick Nobels fredspris? (Använd Nobeltalet samt 
egna källor (t.ex. internet/böcker) för att hitta svar).  

2. Hur får du utbildning i flyktinglägret? Gå till Plan Internationals barnsäkra plats. Vänd dig om och följ pilen “Till 
lektionen”.   

3. Titta runt i klassrummet. Hur skiljer det sig från ditt klassrum? Tror du att ditt klassrum erbjuder en bättre lärmiljö – 
varför? 

4. Vad lär du dig om hygien på lektionen?   

5. Varför är Bakari viktig för dig? Sitt och lyssna på lektionen.   

6. Vilka jobbar i skolan? Tryck på faktarutan “Vem jobbar här?” 

 

 


