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Förord 
Vi har alla förutfattade åsikter och antaganden om hurdana vissa människor eller län-
der är eller hur de borde vara. Guiden i dina händer fördjupar sig i sätt på vilka vi kan 
betrakta världen från alltmer varierade perspektiv och utmana normer och fördo-
mar. Den här guiden ger högstadielärare konkreta verktyg för undervisning som stöder 
värderingarna och målen i grundskolans läroplan för mediekunskap i global fostran. 

Global fostran ökar vår förståelse för sätten på vilka vi är kopplade till globala fenomen 
och hur vi genom våra handlingar kan arbeta för en rättvisare värld. Mediekunskap är ett 
verktyg med vilka viktiga teman inom global fostran kan behandlas. Mediekunskap öp-
pnar dörren för kritisk granskning, ifrågasättandet av rådande normer och maktstruktu-
rer och för möjligheten att skapa något nytt. Vår världsbild och -uppfattning - till exem-
pel om olika länder och andra kontinenter – påverkas av vilken typ av medieinnehåll vi ser. 

Guiden uppmuntrar till att granska den information och de värderingar och attityder som 
förmedlas via media. Den vidgar bilden av den globala södern genom användning av oli-
ka mediekällor och övningar där man utmanar stereotypier samt för in metoder kring hå-
llbar utveckling i klassrummet. Att främja likaberättigande och stöda elevers reflektioner 
kring sitt eget aktiva globala medborgarskap är skolans ansvar. Det är viktigt att ge ungdo-
mar verktyg för att behandla globala fenomen, inge hopp och inspirera dem att agera genom 
att visa positiva exempel. Vi uppmuntrar varje lärare att ta sig an också utmanande frågor! 

Guiden består av tre avsnitt med olika teman. Var och en börjar med en kort introduk-
tion och erbjuder konkreta lektionsövningar samt kompletterande expertutlåtanden. Öv-
ningarna är utformade för att göras med högstadieelever, men de kan också tilläm-
pas på elever i andra åldrar. Vi önskar er värdefulla stunder med Röster från världen!  

– Författarna till guiden

GUIDEN SOM EN DEL AV UNDERVISNINGEN  

Guiden stöder förverkligandet av ämnesspecifika läroplaner i mo, ge, 
hi, sl och lk. Målen för dessa läroämnen i ett mångkulturellt och me-
dialiserat samhälle inkluderar behandlande av kunskap på ett mång-
sidigt sätt, genom att kritiskt kunna strukturera, tolka och producera 
olika former av fakta, ökad förståelse och stödjande av studenternas 
identitetsbygge, samt uppmuntrande till aktivt aktörskap. 

Dessutom speglar innehållet i guiden flera av målen för bred kom-
petens, och därför kan guiden tillämpas i praktiskt taget alla ämnen 
i grundskolan och till exempel i tvärvetenskapliga ämneshelheter.1
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Hanna Niittymäki, Rauhankasvatusneuvola

Finland hotade återigen att blockera ”oljehandelsartären”, 
stängning av Saimaa-kanalen skulle äventyra världsfreden 
och -ekonomin. Massakern på födelsedagsfesten stoppade 
Finland: den nya presidenten lovade att narkotikakriget ska 
stävjas, men fler mord begås än någonsin tidigare. Rensnin-
garna i Finland pågår fortfarande, nu gavs en arresteringsor-
der för 210 soldater. Våldsamma sammanstötningar bröt ut i 
Finland, och enligt Niinistö, som klänger sig kvar vid makten, 
är ”kuppförsöket” över.

Jag gjorde ett experiment. Jag skrev upp rubrikerna från ut-
rikessidorna i Helsingin Sanomat och bytte ut namnen på de 
länder som nämns i dem till Finland. Hur skulle det kännas om 
de nyheterna som berättas från ditt land i regel var negativa? 

Eftersom situationen i världen är som den är kommer 
vi inte att överleva utan att samarbeta. Jag menar ett 
samarbete baserat på förutsättningen att människor-
na på vår planet erkänner att de tillhör samma grupp. Vi 
måste därför outtröttligt bryta ner murarna mellan oss 
och de som inte tänker sig att de är en del av samma 
grupp som vi. Media stöder inte alltid den här målsättnin-
gen. Kritisk medieutbildning behövs mer än någonsin.  
 
Här följer tre tips för läraren:

1. För fram ett brett utbud av berättelser från olika håll 
av världen
 
Ta upp såna berättelser i klassrummet som handlar om 
människor från runtom i världen som går att identifiera sig 
med, men påminn alltid om att en persons historia inte kan 
generaliseras som gällande för en hel nation. Det är allt 
mer troligt att det finns elever i din klass som identifierar 
sig som icke-västerländska. Om du till exempel har en elev 
som upplever sig som Finsk-afrikansk i Finland, och det ta-
las om Afrika som en oroshärd, kan det hända att eleven i 
fråga upplever att det även talas om hen som en oroshärd.  

2. Kom ihåg att allt har en historia
 
Saker händer inte i vakuum. Förankra mediakunskapen med 
historia. Historieskrivningen är människors tolkningar av sa-
ker som hänt, så var kritisk och ta i beaktande från vems 
perspektiv historien berättas. Exempel: Finland hade inga 
egna kolonier. Bomullsindustrin blomstrade i Tammerfors 
vid skiftet mellan 1800- och 1900-talen. Bomullen kom hu-
vudsakligen från USA och England, och vi vet alla vem som 
arbetade på bomullsfälten i USA. Vi vet också att bomull 
inte växer i England, vilket betyder att den har sitt ursprung 
i Indien och andra engelska kolonier. Slutsats: Finland gyn-
nades av kolonitiden trots att man inte hade egna kolonier.  

3. Behandla människor empatiskt
 
a) Fundera tillsammans med eleverna på vilka känslor och 
upplevelser som gör att en person vill stänga Finland från 
resten av världen. Fundera på hur nyhetskanaler på webben, 
såsom MV-media, förstärker dessa människors känslor. Vil-
ken typ av media skulle stärka folks känsla av trygghet och 
öppenhet också för människor som kommer längre ifrån?
 
b) Sträva efter att utöka er cirkel av empati. Det är naturligt 
att man enklare känner empati för människor som är nära 
och liknar en själv. En nyhet om en katastrof längre borta, 
där hundratals människor har dött, berör inte på samma sätt 
som när ett barn dör i Finland. Leta också efter kontakter 
med individer längre bort från en själv.

Världen = Finland
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Fördomar och stereotyper
Detta kapitel och dess lektionsövningar behandlar framväxten 
av stereotyper och fördomar. I kapitlet övar man sig på att iden-
tifiera och avveckla stereotyper och fördomar. Via övningarna 
utvecklar man kritiska färdigheter och bred läskompetens samt 
övar sig på att titta på världen från alltmer varierade perspektiv.
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Fördomar och stereotyper
 
Vad vet vi om länder och människor som är nära och långt ifrån oss? Varifrån kom-
mer våra föreställningar? 

Med fördom avses uppfattningar vi har då vi inte riktigt vet hur något är, men vi har skapat en 
bild av det i förväg. Fördomar kan uppstå gentemot till exempel olika grupper av människor eller 
vissa länder eller kontinenter. När något är främmande har vi lätt att föreställa oss saker, förenk-
la och skapa antaganden om andra. I olika medieinnehåll kan fördomar lätt spridas och skapa 
negativa stereotypier. En stereotyp kan vara en positiv eller negativ generalisering, till exempel 
av en grupp människor. Baserat på bara några få observationer kan vi dra slutsatser om vad vi 
tycker om en viss grupp människor, och en negativ bild kan leda till en negativ inställning till alla 
människor som tillhör gruppen i fråga.² 

Kan vi ha en gemensam förståelse för hur vår värld ser ut? Har eleverna stött på fö-
renklade antaganden i medieinnehållet?

Stereotyper och fördomar färgar våra observationer, vilket är helt naturligt och i sig inget fel. Man 
bör ändå vara noggrann med att inte hålla fast vid första intrycket så hårt att man inte längre 
kan ändra sin uppfattning. Ibland är våra föreställningar förenklade och stereotypier kan styra 
våra tankar om till exempel utveckling. Det är viktigt att notera att till exempel ett land rymmer 
en mängd olika verkligheter och det är därför viktigt att betrakta saker och lyssna på människor 
från många olika perspektiv. Om vår information består av ensidiga källor och vaga iakttagelser, 
uppstår en situation där den så kallade faran med en enda berättelse kan uppstå, då vi med en 
observation, en berättelse, skapar en bild av en hel grupp människor eller ett land. 

Vilka sätt kommer eleverna på för att bryta ner fördomar? Hur kan vi främja likabe-
rättigande? 

För att uppnå jämlikhet måste människor globalt behandlas som individer. Fördomar och stereo-
typier är skadliga eftersom de upprätthåller ojämlikhet och kan till exempel leda till diskrimine-
ring. Det är dock bra att komma ihåg att fördomar är attityder som föds genom vår miljö, kultur 
och våra erfarenheter, och att dessa kan påverkas. Att ändra dem är inte enkelt, men man kan 
öva på det genom att betrakta sina egna och samhällets föreställningar med kritiska ögon. Inom 
utbildningen är det viktigt att stödja ungdomars kritiska tänkande, eftersom det är ett av, om inte 
till och med det viktigaste steget för att främja likaberättigande och skapa en mer rättvis värld. 

På YouTube
finns videon “I challenge YOU 
to take the IGNORANCE test,” 
där Hans Roslings test, som 

visar hur fördomar påverkar vår 
världsbild, presenteras..3
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Vår karta

Övningens mål: 
• Att kritiskt fundera över hur kartor får oss att uppfatta världen och olika kontinenter.
• Fundera över nackdelar med att bara se världen från ett perspektiv.  
Tid: 15 min 
Gruppstorlek: 2–3 personer per grupp. 
Material: 
• Pennor och ett papper per grupp
• Bilaga 1, s. 34–35: 3 kartor

Eleverna delas in i par eller små grupper. Gruppernas uppgift är att rita en världskarta på några 
minuter. Be eleverna att rita en så korrekt bild av världskartan som möjligt. Man kan dock betona 
att det inte är frågan om en tävling i vem som tecknar bäst. 
När kartorna är klara slås grupperna ihop till grupper om 4–6 personer, som tillsammans funde-
rar över följande frågor: 
• Var började ni? 
• Vad var det enklaste att rita? 
• Vad var svårast?
Diskutera tillsammans vilken typ av kartor grupperna ritade, skilde sig gruppernas kartor sinse-
mellan och vilka kommentarer uppstod under diskussionen. Slutligen tittar man tillsammans på 
bilagans tre olika sätt att avbilda välden och kontinenterna på. 
Analysera kartövningen: 
• Hur skiljer sig de olika kartornas sätt att presentera världen från varandra? 
• Vilken av dessa kartor är mest bekant för oss? 
• Har vi sett andra sätt att presentera jordklotet? 
• Hur är vi vana vid att uppfatta olika länders och kontinenters proportioner? 
• Spelar det någon roll om vi bara tittar på världen på ett sätt utan att ifrågasätta det?

Jämför 
tvådimensionella kartor med 

Google Earths 3D-bild av 
jorden. 

YouTube-videon 
Why all world maps are wrong” 

lämpar sig väl för den här 
övningen. 4



9

Se Chimamanda Adichies TED-talk 
“The danger of a single story” (ni kan 

välja svensk textning från menyn) 
och diskutera tankar som videon 
väckt. Vad menas där med faran 

med en enda berättelse? 5

3+3 bilder

Övningens mål: 
• Fundera över hur olika bilder kan påverka hur våra föreställningar formas. 
• Fundera över hur stereotypier föds och riskerna med en ensidig bildkatalog. 
Tid: 10–15 min 
Gruppstorlek: hela gruppen 
Material: 
• Bilaga 2, s. 36–37: två bildserier med tre bilder. 
• Bilaga 3, s. 38: korta redogörelser om bildernas bakgrund för slutdiskussionen. 

Regissören visar först en serie med tre bilder. Inledningsvis får eleverna observera bilderna själ-
vständigt. Instruktören ber eleverna att berätta vilka första intryck och tankar bilderna framkal-
lar. Instruktören kan skriva ner vad eleverna säger. Det är inte meningen att diskussionen ska 
styras i någon specifik riktning, utan eleverna själva ska få berätta vad de ser och tycker. 
 
Stödfrågor som kan användas:  

• Vad ser ni på bilderna? 
• Vad händer på den här bilden? 
• Var tror ni att bilderna togs?
• Vilka känslor och tankar får ni av bilderna? 
• Vilka frågor uppstår, vad undrar ni över?
 
Detta följs av tre nya bilder, som man diskuterar på samma sätt. Efter att bilderna har under-
sökts och diskuterats jämförs bildserierna och deras respektive kommentarer. Fundera över 
vad det kan resultera i om man bara se en typ av bild av till exempel ett visst land, en plats eller 
ett folk. 
 
• Vilken slags uppfattning får man av människorna i bildserierna? 
• Vad blir följderna av att man bara ser tre specifika typer av bilder?
 
Övningen kan avslutas med en diskussion om hur uppfattningar och första intryck skapas och 
vilken slags skada som kan orsakas då man drar slutsatser av något baserad på en enda bild. 
Instruktören kan berätta att alla bilder från övningen kommer från Zambia. Man kan läsa upp 
bakgrundsinfo om bilderna för eleverna (se bilaga 3) och sedan tillsammans diskutera om våra 
uppfattningar förändrades när vi fick mer information? På vilket sätt i så fall?
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Bekanta er med  
Gapminders Dollar Street -sida, 
där man kan bekanta sig med 
bildmaterial från olika länder 

och delar av världen. Utforska 
olika familjers liv i olika delar av 
världen. Vilka likheter hittar ni? 6

Första intryck

Övningens mål: 
• Bekanta sig med Nepal och nepalesiska ungdomars vardag via bildmaterial. 
• Förstå hur fördomar uppstår och hur man kan lära sig att avveckla dem. 
• Utveckla bildkunskap och kritiskt tänkande. 
Tid: 20+ min 
Gruppstorlek: två eller tre grupper med max 12 personer. 
Material: 
• Bilaga 4, s. 39–44: 12 bilder utskrivna 
• Pennor till alla deltagare 
• Bilaga 5, s. 45–46: bakgrundsinfo om bilderna till avslutningen

Innan övningen inleds klipper man ut bilderna och tejpar upp dem i övre kanten av ett A4-
ark så att det under bilden finns rikligt med utrymme för anteckningar. Deltagarna delas in i 
2–3 grupper med högst 12 personer i varje grupp. Grupperna sätter sig i varsin ring. Var-
je deltagare får ett bildpapper (obs. alla i gruppen måste ha varsitt papper med olika bilder). 

Alla skriver en sak som de kommer att tänka på från bilden längst ner på papperet. Man ska 
inte tänka för länge: den första saken man kommer på räcker! När man skrivit ner sin första 
tanke, viker man papperets nedre kant så att texten inte syns. När alla är redo ger man bilder-
na vidare i cirkeln till nästa, och proceduren upprepas med det nya bildpapperet. Det är viktigt 
att pappren hålls vikta så att texten inte syns. Bilderna roterar i cirkeln tills deltagarna får till-
baka sin egen bild. Därefter öppnas de vikta papperen samtidigt. Alla turas om att läsa upp 
det som står skrivet på det egna pappret. Grupperna observerar vilka saker som har skrivits 
om samma bild. Såg folk samma eller olika saker på bilderna? Från vilket land togs bilderna? 

Sedan återvänder alla till sina egna sittplatser och man väljer några bilder som man tillsammans 
tittar mer detaljerat på. Handledaren ställer frågor om bilderna:
 
• Vad händer på bilden? 
• Vad ser vi när vi tittar närmare? 
• Vad mer kan vi hitta?
 
Handledaren kan läsa upp bakgrundsinfo om bilderna (se bilaga 5) och berätta att alla övningens 
bilder är från Nepal. Avslutningsvis diskuterar man tillsammans: 
-  
Motsvarade era fördomar om bilderna verkligheten? 
• Var något överraskande för er? 
• Vilken bild av de nepalesiska ungdomarnas liv fick ni, baserat på de här bilderna?
• Motsvarade den era fördomar? 
 
I avslutningen är det viktigt att betona att alla ser och tolkar bilderna på sina egna sätt. Fundera 
tillsammans över varifrån och hur fördomar och stereotypier föds och vad nackdelen med dem 
är. 
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Fyra hörn

Övningens mål: 
• Fundera över sina egna värderingar och tankemönster i anknytning till medieanvändning 

och likaberättigande.
• Uppmuntra till att dela med sig av sina åsikter och diskutera kring olika sätt att tänka.
• Fundera över möjligheten att själv ändra åsikt. 
Tid: 10–20 min 
Gruppstorlek: Hela gruppen 
Material: 
• Påståenden som läses upp
• Fyra skyltar för utrymmets fyra hörn (helt av samma åsikt, delvis av samma åsikt, delvis 

av annan åsikt, helt av annan åsikt)

Eleverna får röra sig fritt i utrymmet. Handledare (eller eleverna turvis) läser upp ett påstående 
i taget. Eleverna ställer sig i det hörnet, som bäst motsvarar deras åsikt i frågan. Det är bra att 
påminna eleverna om att de själva ska tänka efter vad de tycker. När alla har ställt sig i sina hörn, 
kan de som står i samma hörn diskutera sina åsikter om påståendet. Efter diskussionen får man 
ännu byta hörn om man vill. Slutligen får eleverna motivera sina val ifall de vill. Man läser upp så 
många påståenden som passar situationen. 
 
Avslutningsvis kan man tillsammans fundera över följande frågor: 

• Var det svårt att välja vilket hörn man skulle ställa sig i? 
• Vilket påstående var särskilt svårt?
• Varför är det viktigt att också kunna ändra sin åsikt? 
 
Påståenden: 

• Du är fri att uttrycka dina egna åsikter på sociala medier. 
• Du kan lägga upp vilken bild eller text som helst på sociala medier så länge du lägger   

upp den på ditt eget användarkonto. 
• Om jag hör någon information mer än en gång tror jag på att det är sant. 
• Det är viktigt att läsa och titta på nyheterna. 
• Jag vet var jag kan hitta tillförlitlig information. 
• Ungas perspektiv lyfts ofta upp i nyheterna. 
• Jag kan tänka kritiskt. 
• Media måste berätta sanningen om världshändelser. 
• I nyheterna behandlas olika delar av världen på ett mångsidigt sätt. 
• Medierna i Finland skapar en ensidig bild av olika grupper av människor. 
• Alla finländare är likadana. 
• I min närkrets får alla vara sig själva. 
• Förverkligandet av mänskliga rättigheter är mitt ansvar. 
• Jag tror att världen kommer att bli rättvisare om tio år. 
• Jag vet hur algoritmer som påverkar medieinnehåll fungerar.



12

Agenda 2030 -bingo

Övningens mål: 
• Bekanta sig med målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030. 
• Orientera sig i ett engagerat världsmedborgarskap genom gemensamma målsättningar. 
Tid: 15 min 
Gruppstorlek: övningen utförs individuellt 
Material: 
• Papper eller häfte, där eleven kan rita ett bingorutnätverk. 
• Bilaga 6, s. 47: Agendans målsättningar i korthet. 
• Projicerade på tavlan: Ikonerna för Agenda 2030.

Inledningsvis ritar eleverna ett 4 x 4 -stort bingorutverk. FN:s agenda för hållbar utveckling 
(Agenda 2030) innehåller 17 mål. Handledaren projicerar ikonerna för hållbarhetsmålen, som 
visar varje målsättnings namn och nummer, på tavlan. Varje elev väljer 16 mål, vars nummer hen 
fyller i sitt bingorutverk.

När alla fyllt i sitt rutverk förklaras reglerna för bingon: 

• Projicerade på tavlan är ikonerna för hållbarhetsmålen. 
• Handledaren läser en beskrivning som är relaterad till ett mål i slumpmässig ordning, en i 

taget. 
• Efter att ha hört beskrivningen funderar eleven vilket mål det är frågan om. 
• Studenten kryssar för numret på det mål de har valt från sitt eget bingorutverk. 
• När eleverna har kryssat av numret förklarar instruktören kort vad målet var. 
• Bingo får man när man kryssat för en rad med fyra kryss i antingen vertikal, horisontell eller 

diagonal riktning. 
• Handledaren läser upp beskrivningar åtminstone tills en person fått bingo. 

Avslutningsvis diskuterar med tillsammans: vilka tankar väcktes under övningen? Vilka målsätt-
ningar minns man? Varför är målsättningar för hållbar utveckling viktiga? 

Målsättningar för hållbar 
utveckling kan man ytterli-
gare fördjupa sig i igenom 

att titta på till exempel 
videon ”Världens största 

lektion” på Youtube..7

MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

2015 antogs FN:s agenda för hållbar utveckling, Agenda 2030. Den innehåller 17 mål för 
hållbar utveckling som ska uppnås tills 2030. De nya målen utmanar idén att utveckling 
sker i utvecklingsländer med stöd av de nordliga staterna. Målen för hållbar utveckling 
gäller alla länder och människor i världen. Utgångspunkten är att öka alla människors 
välbefinnande inom ramarna för vår gemensamma planets bärförmåga; till exempel är 
utvecklingsutmaningarna för jämställdhet, likaberättigande, fred och miljöns tillstånd ge-
mensamma i hela världen. För att kunna lösa dessa utmaningar krävs omfattande interna-
tionellt samarbete och förändrade tankesätt hos såväl stater som företag och privatper-
soner. Finland har också bundit sig vid målen för hållbar utveckling.
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Media och vår världsbild
 
Det här avsnittet och dess lektionsövningar behandlar medieinne-
håll, västerländsk etnocentrism och vår världsbild. I avsnittet be-
handlas vår uppfattning om världen och de sätt på vilka väster-
ländsk etnocentrism förverkligas. Genom övningarna reflekterar vi 
över innehållet i nyhetstäckningen och fördjupar vi oss i att titta på 
världen från allt bredare perspektiv, dessutom behandlas vårt sätt 
uppfatta världenshistorien.
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Media och vår världsbild
 
Världen och dess fenomen är stora och för att kunna strukturera upp dem skapas oundvikligen 
förenklingar och fördomar. Vår världsbild och uppfattning påverkas av vilken typ av medieinne-
håll vi ser. När något är svårt att greppa, förlitar vi oss lätt på den bild som media ger. Till exempel 
bestämmer producenter av nyhetsinnehåll, baserat på allmänna nyhetskriterier, hur innehållet 
i nyheterna ska se ut, vems röst som hörs, vad man för fram och vad man lämnar bort. Det är 
viktigt att kunna identifiera och ifrågasätta vilken typ av uppfattning media, till exempel nyhets-
källor, skapar om världen och hur vi tar emot den. Om man bara tar del av ensidigt medieinnehåll 
riskerar man att få en ensidig världsbild.

Var får eleverna information om till exempel ungdomars liv i olika länder? Om vilka 
ämnen har eleverna till exempel läst nyheter från länder i Sydamerika?

Förutom att ta emot information produceras, distribueras och bearbetas medieinnehåll på olika 
sätt och i många sammanhang. Sociala mediers roll i ungdomars liv blir allt starkare och så 
kallade underhållningsmedier följs mer och mer. För många ungdomar är sociala medier också 
den viktigaste källan till nyheter.8 Även om medierna, och i synnerhet sociala medietjänster, har 
gjort att allt mer och varierande information blivit tillgängligt för ungdomar, har de fortfarande 
vissa uppfattningar om till exempel olika kontinenter. Den afrikanska kontinenten är fortfaran-
de i ungdomars tal starkt förknippad med en biståndsdiskurs, och afrikanska länder ses som 
länder i behov av utvecklingshjälp. Skolvärlden och media socialiserar unga människor till en 
etnocentrisk västerländsk världsbild, där vissa länder utanför dessa ”västerländska kulturer” kan 
uppfattas som problematiska, mystiska eller helt okända. Olika karaktäriseringar av kulturer eller 
historiska berättelser blir för eleverna lätt fristående fakta som inte ifrågasätts.9

Hur många skådespelare eller filmer kan eleverna till exempel räkna upp från Asien? 
Borde alla länder och kulturer fungera på samma sätt? 

Det är möjligt att vi lever i en slags bubbla; vi kan uppfatta en viss typ av mat som ”normal”, vi 
kan tycka att filmer som utspelar sig på kontinenter vi känner är de bästa och vi anser att vissa 
handlingsmönster är ”rätta”. Eurocentrism upphöjer de verksamheter och seder som är förknip-
pade med europeiskhet och västerländskhet till en högre nivå. Eurocentrism påverkar vårt sätt 
att uppfatta världen, och när vi pratar om olika grupper av människor och kulturer kan vi antingen 
förstärka eller förändra vissa typer av fördomar och stereotyper.10, 11

Det är bra att stanna upp och betrakta vem som berättar och med vems röst? Vem är ”rätt” ex-
pert att berätta om historien eller nutiden? Det viktigaste är att vi inte gör enstaka och förenklade 
antaganden: något som är tankeväckande eller främmande för den ena kanske inte på något 
sätt är anmärkningsvärt för den andra.12 Det är bra att fundera på hur alla med sitt beteende kan 
påverka både mottagandet av berättelserna och vilken typ av diskussion som förs kring dem. 
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BEGREPPET UTVECKLINGSLAND

Begreppet utvecklingsland är problematiskt, men det är inte lätt att hitta en ersättare för 
det. Begreppets problematiska karaktär är relaterat till en mer omfattande utvecklings-
kritik. Termen har kritiserats bland annat för att den upprätthåller global ojämlikhet som 
bygger på ett kolonialt arv som antar att den önskade utvecklingen skulle vara följa ett 
västerländskt exempel av modernisering och industrialism. Termen är också problema-
tisk eftersom den drar ett stort antal stater över samma kam och inte tar i beaktande att 
till exempel frågor om ojämlikhet och inkomstskillnader inom dessa enskilda stater kan 
vara stora.

I den här guiden använder vi termen globala södern när vi avser så kallade utvecklingslän-
der. Begreppet syftar inte så mycket på väderstreck eller staternas geografiska position 
som på de maktpositioner som under historien skapats och som fortsättningsvis påverkar 
världen. Dessa maktpositioner påverkar fortfarande vår bild av världen.
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Filmtipsande 
 

Övningens mål: 
• Bekanta sig med mångfalden inom filmindustrin. 
• Fundera över hur västerländsk etnocentrism bestyrks. 
Tid: 30 min 
Gruppstorlek: par 
Material: 
• Mobilapparater eller datorer
• Skrivmaterial

Inledningsvis frågar handledaren gruppen vilka filmer eleverna senast har sett. Samti-
digt kan handledaren skriva in namnen på filmerna i en sökmotor och visa från vilka län-
der filmerna som eleverna tittat på kommer ifrån. Varifrån kommer de mest tittade filmerna? 
Från vilket land räknas flest filmer upp? Vad kan det bero på, om ett land tydligt dominerar?  

Sen delas klassen upp i par. I varje par har den ena som uppgift att söka upp information om 
Nollywood och den andra om Bollywood. Paren samlar in grundläggande information om de 
här filmindustrierna. Förutom grundfakta söker båda fram en trailern för en intressant film 
producerad av respektive filmindustri. Därefter berättar paren om vad de lärt sig för varandra 
och presenterar sina trailers. Man kan också jämföra fakta och siffror från Bollywood och 
Nollywood med deras motsvarigheter i Hollywood: hur många filmer per år produceras var? 

Slutligen diskuterar man tillsammans:

• Var dessa filmbranscher bekanta från tidigare? 
• Vad var intressant med den informationen som man hittade? 
• Vad kan vara anledningen till att de flesta filmer vi ser kommer från Hollywood? 
• Varför kan det vara intressant att titta på filmer från olika filmindustrier? 

Samma övning  
kan göras från andra konstfält (t.ex. 
musik) eller så kan man till exempel 
granska likheter mellan Youtubers 
från olika länder? Vilka ”megatren-
der” erövrar innehållet på Youtube 

globalt?
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Vad, var, när – del 1

Övningens mål: 
• Fundera över vad och hur mycket man kan om världshistorien. 
• Kunna identifiera mediernas och historiens eurocentriska narrativ. 
Tid: 15–25 min 
Gruppstorlek: hela klassen 
Material:
• En världskarta projicerad på tavlan 
• Pennor och post it-lappar

Handledaren projicerar eller ritar inledningsvis en världskarta, över vilken anteckningar kan gö-
ras. Syftet med övningen är att konkret kunna visa var de historiska händelser som eleverna kän-
ner till är belägna. Var och en funderar över vilka viktiga historiska händelser man själv känner 
till. 

• Vilka historiska händelser kommer du att tänka på först? Lista till exempel de första fem 
saker du kommer på. 

• Vad har hänt, var och när? 
• Kommer du på en speciell era, stilinriktning, överenskommelse eller revolution, ett krig eller 

ett pris?
• Det kan vara vad som helst för sak eller fenomen från det förflutna, hundratals år sedan, eller 

en sak du hörde på nyheterna igår.
 
Eleverna går för att rita eller klistra fast en anteckning på platsen på kartan där det historiska 
skeendet ägt rum. Handledaren kan hjälpa till med att placera händelsen på kartan om eleven är 
osäker på platsen. 

• Se därefter tillsammans på var de saker eleverna kom på är belägna. 
• Vad märker ni? 
• Vilken typ av händelser kom ni ihåg? 
• Märker ni några likheter? 
• Är händelserna belägna i ett visst geografiskt område? 
• Blev något område tomt? Vilka negativa följder kan detta ha?

Avslutningsvis är det viktigt att poängtera att det finns en oändligt mängd historia och historiska 
skeenden. Allting kan omöjligtvis fås med på omslaget till en lärobok. Historieskrivningen och 
den information som förmedlas av media handlar dock alltid om val. Det är bra för eleverna att 
märka vilka stater eller områden som betonas i vår världsbild, och vad detta kan bero på. Det 
finns historia överallt, vi vet bara inte lika mycket om alla delar av världen. 
 
Ifall ni vill fortsätta med övningen kan ni gå över till del 2 på nästa sida.
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Vad, var, när – del 2

Övningens mål: 
• Undersöka vilka länder nyheterna rapporterar om under en viss tidsperiod.
• Inse hur olika medier formar våra uppfattningar om vilka nyheter som är viktiga att  

rapportera om. 
• Fundera på rådande nyhetsrapportering och hur den påverkar en individs världsbild. 
Tid: 30 min
Gruppstorlek: 3–4 personer 
Material: 
• Alla grupper behöver varsin tidning eller tillgång till en nättidning 
• Alla grupper behöver varsin världskarta 
• Skrivmaterial

Eleverna bekantar sig med nyhetsrapporteringen från en viss tidsperiod. Varje grupp får en  
tidning från den valda perioden. Grupperna går igenom tidningen och markerar på kartan vilka 
länder som nyheterna gäller. Om det behövs kan man använda nätet som hjälp för att placera 
länder på kartan. Efter att man märkt ut alla länder kan grupperna fundera över följande: 

• Hur omfattande placerades nyheterna på kartan? 
• Vilken typ av rapportering från olika länder är det frågan om, baserat på rubriken och  

ingressen? Negativa eller positiva?

Titta slutligen tillsammans på var nyheterna från den här perioden placeras. Fundera över: 

• Finns det skillnader i gruppernas kartor? 
• Vilka länder eller kontinenter täcktes mest? 
• Vilken typ av nyheter fanns från olika länder?
• Finns det skillnader i rapporteringen mellan olika länder? Vad kan detta bero på? 

Om gruppen också gjort del 1 av övningen, kan kartorna i del 1 och 2 jämföras och undersökas 
för likheter mellan dem. Slutligen kan handledaren också läsa högt ur Teija Laaksos text ”Det är 
lätt att berätta dåliga nyheter om utvecklingsländer” på sidan 23 i guiden.

NEGATIVITET I NYHETSRAPPORTERINGEN

På utrikessidorna i Finlands största tidningar finns varje månad dussintals nyheter från så  
kallade utvecklingsländer. Dessa nyheter handlar återkommande om negativa ämnen, främst 
väpnade konflikter, frågor om landets styrning och flyktingfrågor. Dagsverke rf granskade Hel-
singin Sanomats tidningar (huvudnyheter, ledare, utlandssidorna) och Kuukausiliite från maj 
till augusti 2018 samt Ilta-Sanomats utrikesnyheter under två veckor. Många av nyhetstexter-
na hade starkt fokus på problem, missförhållanden och elände. Från den afrikanska kontinenten 
var nyhetsbevakningen något bredare, medan den för Asiens och Latinamerikas del var smalare. 

Under perioden i fråga berörde 113 nyheter i Helsingin Sanomat så kallade utvecklingsländer. Ny-
heterna omfattade väpnade konflikter (45), landets styre eller val (17) och flyktingar (15). Andra 
teman som var inkluderade handlade om naturkatastrofer och olyckor, hälsa och välmående samt 
ekonomi och ekonomiska kriser. I Ilta-Sanomat berörde under två veckor 34 av nyheterna på utri-
kessidorna så kallade utvecklingsländer. Den starkast representerade av kategorierna var väpnade 
konflikter (11) och naturkatastrofer (10). Även om det i vissa av nyheterna i slutet fanns positiva 
fakta eller idéer för att lösa problemen, var nyheterna ändå starkt uppbyggda kring problemen. 

Om nyhetsbevakningen bara fokuserar på att skildra problem och elände, vilken typ av bild får vi av 
världen? Hur kan unga skapa framtidstro om de bara ser det negativa?
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Bakgrundsreportrarna

Övningens mål: 
• Belysa hur mycket information som hamnar utanför i små nyhetsartiklar. 
• Belysa hur man kan göra för att själv komplettera informationen kring nyheterna. 
• Öva på att söka upp information från pålitliga källor. 
• Förstå vikten av att föra fram såväl lösningar som orsaksrelationer. 
Tid: 30–65 min 
Gruppstorlek: Par 
Material: 
• Bilaga 7, s. 48: ”Kenya plågas av torka projicerad” på tavla eller utskriven. 
• Verktyg för att söka information (t.ex. smarttelefon eller surfplatta) 
• Skrivmaterial
• En tidning eller tillgång till nättidning för varje par.

Övningen består av del A och B, av vilka man kan göra en eller båda. 

Del-A: 
Först läser paren den bifogade nyheten och skriver ner följande: 

• Vad berättar nyheten? 
• Vad berättar den inte? 
• Vad skulle ni vilja veta mera om? 
• Är något oklart? I så fall vad?

Efter detta presenterar paren för hela gruppen det de diskuterat och pratar tillsammans om: 

• Hur skulle ni utveckla nyheterna så att den skulle vara mer informativ? Eller erbjuda fler 
lösningar? 

• Skulle ni utelämna något, eller lägga till något? Vad i så fall?
• Hur kunde man ta hänsyn till de berörda, låta deras röster bli hörda?

I slutet av övningen är det bra att gå igenom att det alltid finns korta nyheter eller notiser som 
bara berättar kortfattade fakta.

Den bifogade nyheten är en påhittad nyhet baserade på verkligheten. Det är dock bra att lära sig 
att vara uppmärksam på vad som lämnas utanför enskilda nyheter, hur intressenter beaktas och 
hur man kunde gör nyheterna mer transparenta. Alla nyheter kan såklart inte vara heltäckande, 
därför är det bra att komma ihåg att läsaren alltid kan ta reda på mer själv. Man kan också till-
sammans fundera på var man kunde söka efter ytterligare tillförlitlig information.
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Del-B: 
Handledaren läser först upp texten i informationsrutan om konstruktiv journalistik. Diskutera 
kort tillsammans: 

• Har ni tänkt på att nyheterna på något sätt skulle snedvrida vår bild av världen? 
• Vilken effekt kunde det ha, om nyheterna istället för att bara berätta om problemen också 

skulle berätta om lösningarna?
 
Eleverna tar sedan parvis antingen fram en tidning eller en nättidning. Elevernas uppgift är 
att hitta en artikel i tidningen som motsvarar idén om konstruktiv journalistik: förutom ny-
hetstäckningen berättar den också vad som redan har gjorts eller vad som kan göras för att 
ändra på saken. Om inga lämpliga nyheter hittas i tidningen kan handledaren ge en annan 
tidning eller be paret att fundera på vad detta säger om tidningen i fråga och dess nyheter. 

Efter detta läser paren upp nyheterna de hittade för varandra. Om något av paren inte kunde 
hitta en lämplig nyhet kan de öppna upp vilken typ av artiklar tidningen hade istället. Därefter 
diskuterar man tillsammans: 

• Varför är det viktigt att vi har olika sätt att rapportera nyheter på?

Avslutningsvis är det bra att påminna om att avsikten inte bara är att skriva utifrån ett positivt 
eller negativt perspektiv, utan det är viktigt att nyhetsbevakning sker med varierande metoder 
och på ett transparent sätt. 

Ni kan 
även se Constuctive  

Instituts video “A Global Call 
for Responsible Journalism” 

på Vimeo.13
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Tre nyheter 

Övningens mål: 
• Fundera på vems röst och vilket perspektiv som kommer fram i nyheter. 
• Lära sig att förstå vilken relation media har till hur våra uppfattningar bildas.
• Inse att det alltid finns någon instans bakom en mediatext, och att den inte berättar allt. 
Tid: 40 min 
Gruppstorlek: 4 personer per grupp 
Material: 
• Bilaga 8, s. 49: ”Kråkvinkels Dagblad” och bilaga 9, s. 50: ”Lite snack…”
• Bilaga 10, s. 51: ”Unga är en viktig del av Guatemala” i andra skedet
• Skrivmaterial

Inledningsvis diskuterar hela gruppen: 

• Var hittar ni nyheter? 
• Vad tycker ni en nyhet är?
• Är nyhetsrapporteringen i Finland pålitlig? 
• Hur handskas ni med internationella källor? 
 
Instruktören delar sedan ut två bilagor till grupperna: ”Kråkvinkels Dagblad” och ”Lite snack...” 
Hälften av gruppen läser en av texterna och resten den andra. Efter att ha läst, berättar man för 
varandra vad den egna texten handlade om och funderar tillsammans på: 

• Vilken bild av ämnet får man baserat på båda texterna? 
• Vems röst hörs, från vems perspektiv betraktas händelserna? 
• Varför är det viktigt att vara uppmärksam på med vems röst något berättas? 
• Har berättarna i texterna fördomar? Hur kunde dessa fördomar undanröjas? 
• Varför är det viktigt att lära sig känna igen och avveckla fördomar? 
• Tror du att sociala medier har påverkat nyhetsbevakningen? Hur?

Gå tillsammans igenom tankarna. Under diskussionen kan handledaren ännu fråga om elev-
erna kände igen ironin i texterna. Handledaren kan också berätta att båda texterna var fikti-
va texter. Tillsammans kan man fundera på om det ändå finns ett frö av sanning i dem? 

Efter det här läser läraren eller gruppmedlemmarna upp den bifogade texten ”Unga människor är 
en viktig del av Guatemala” som projicerats på tavlan. Fundera tillsammans: 

• Hur beskrivs händelserna i denna text? 
• Vems röst hörs, ur vem perspektiv betraktas skeendena?
• Vilka tankar väckte texten? 
 
Slutligen är det bra att tillsammans fundera på varför det spelar en roll vems röst och perspektiv 
som hörs i nyheterna.
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Dåliga nyheter är lätta att berätta om utvecklingsländer
Teija Laakso, Maailma.net-nyhetssidans chefredaktör

Jag börjar ofta min dag med att ögna igenom internationella 
nyhetsbyråers rubriker och nyhetsbrev från FN och bistånds-
byråer. Vanligtvis berättar de om saker som ovan: konflikter, 
naturkatastrofer eller orättvisa i allmänhet.

Det är inte trevligt att skriva om världens ondska. Det är 
dock självklart för en journalist att även negativa saker mås-
te täckas, eftersom en av medias grunduppgifter är att lyfta 
fram samhällets missförhållanden.

Problemet är att man inte berättar mycket annat om utveck-
lingsländer. På under 30 år har fattigdomen halverats, möd-
ra- och barndödligheten har minskat de senaste åren och 
utvecklingsländerna kommer allt mer ikapp i den tekniska 
utvecklingen. Men dessa saker rapporteras sällan i media.

Det finns många anledningar till detta. En orsak är att det 
hör till tillvägagångssätten att media reagera när något över-
raskande och ovanligt händer. Ofta är dessa saker negativa.
Det är också mycket lättare att berätta om en enskild ne-
gativ händelse än att börja gräva i hur problemen faktiskt 
har lösts. Fattigdomen halverades inte över en natt, utan ut-
vecklingen tog årtionden och berodde på flera olika saker. 
Journalister har vanligtvis bråttom och då är det till exem-
pel lättare att skriva om en terrorattack än om små positiva 
framsteg någonstans långt borta.

Negativa nyheter görs också eftersom de anses vara av 
intresse för läsarna. Studier visar att människor ägnar mer 
uppmärksamhet åt negativa nyheter. Det beror på att männ-
iskan av naturen observerar möjliga hot att avvärja. 

Naturligtvis rapporterar media också negativa nyheter från 
rika länder, men de uppvägs av positiva och neutrala nyhe-
ter. Vi kan till exempel läsa om polisvåld i USA, men också 
om Oscarsgalan. Å andra sidan rapporteras positiva eller 
neutrala nyheter sällan från utvecklingsländer. Det finns inte 
tillräckligt med utrymme för dem, eftersom allmänheten är 
mer intresserad av saker som de redan vet något om och 
som ligger nära dem.

Därför får vi läsa nyheter om den nigerianska extremisten 
Boko Haram, men till exempel inte om landets filmindustri, 
även om den hör till de största i världen.

Konsekvenserna av förvrängd nyhetstäckning kan vara all-
varliga. Eftersom de flesta läsarna inte vet så mycket om 
utvecklingsländer till att börja med, kan en nyhetsartikel ha 
mycket inverkan på vår uppfattning. I värsta fall kan pro-
blemorienterad nyhetstäckning förstärka bilden som ärvts 
ända från kolonialtiden, om att människor i utvecklingslän-
der är passiva biståndsmottagare som inte kan hantera sina 
egna angelägenheter.

Studier visar att exponering för negativa nyheter ofta ock-
så leder till en känsla av hjälplöshet. Det är farligt, för om 
människor baserat på nyheterna börjar se världen som en 
så dyster plats att den inte ens är värd att försöka förändras, 
blir det ännu svårare att försöka förändra världen mot det 
bättre.

Därför borde nyheter om utvecklingsländer belysa mer posi-
tiv utveckling, lösningar och bakgrunder. På senaste tid har 
det förekommit mer och mer av detta i olika media.

Ändå är det ännu långt kvar innan vi kan läsa mera helt van-
liga nyheter från utvecklingsländer: om sådant som teknik-
industrins utveckling i Kenya, den gröna energiboomen i In-
dien eller nigerianska filmstjärnor.

I samband  
med texten kan man 

också läsa om begrep-
pet utvecklingsland på 

sidan 16.

Man kan läsa upp  
texten för eleverna och  

efter det fundera på följande saker:
• När du läser nyheter, vilka ny-

hetskällor läser du? Varför? 
• Hurdana nyheter skulle du vilja 

läsa? 
• Delar du åsikt med skribenten 

eller är du av annan åsikt? 
Varför? 

• Varför är det en ensidig nyhets-
rapportering när det gäller vissa 
länder? 

• Hur skulle man kunna ändra 
sättet man förmedlar nyheter? 
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Hopp och handling
Detta kapitel och dess lektionsövningar behandlar globalt ansvar 
och aktivt världsmedborgarskap. Avsnittet behandlar effekterna 
av negativa nyheter och hoppet som skapas av positiva exempel. 
Genom övningarna utforskas medieinnehållets inverkan på aktör-
skap och unga uppmuntras till att vara aktiva världsmedborgare.
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Hopp och handling
 
Ibland när man läser nyheter och annat medieinnehåll kan det kännas som om det knappt finns 
bra händelser eller framsteg i världen. På frågan om världens tillstånd svarar människor nästan 
alltid att det är sämre än vad det faktiskt är. Faktum är att många bra saker har hänt och fortsät-
ter att hända i världen, och vi har fått många svåra utmaningar under kontroll.14

Kommer eleverna på vilka olika framsteg i världen som har skett genom åren? Om vi 
bara ser nyheter om våld och sociala problem, kommer det att uppmuntra till hand-
ling?

Att ständigt se negativa nyheter kan skapa hopplöshet och passivering. Under ungdomsbaro-
metern 2016 var endast 25% av de tillfrågade optimistiska om världens framtid. Ännu några 
år tidigare var en av tre optimistiska. Barometern 2018 visade också liknande resultat. Unga 
människor var oroliga för den globala världens framtid.15 Att ständigt lyfta fram negativa saker 
ha med detta att göra. Detta betyder inte att katastrofer eller missförhållande inte kunde och 
borde rapporteras, både i media och i skolan. I skolan ska men hantera stora och svåra fenomen 
som vi inte har ett enda rätt svar på. Det är också viktigt att göra eleverna uppmärksamma på 
grundorsaker till komplexa fenomen och att lyfta fram positiva exempel på förändring. Detta 
skapar också tro på framtiden och visar exempel på aktiv handling.16

Har eleverna sett exempel på aktivt engagemang i täckningen av större fenomen 
(t.ex. klimatförändringar)?

Det är alltså viktigt att lyfta fram vad vi kan göra och hur. FN: s agenda för hållbar utveckling 
(Agenda 2030) strävar efter en jämlikare värld och för att uppnå målen måste vi alla vara aktiva. 
Aktivt världsmedborgarskap är inget högtidligt, utan innebär i praktiken individens önskan att 
påverka och på så sätt aktivt verka för att åstadkomma förändring. En bra utgångspunkt är att 
öva på kritiska tänkande, att mångsidigt tolka olika perspektiv och ha möjlighet att i sin närkrets 
öva på att engagera sig. 

Hur upplever eleverna sin möjlighet att påverka? Vilket stöd skulle de behöva från 
vuxna?
 
Ungdomar har redan visat stor engagemangskraft och kraft för förändring på flera sätt. Media 
öppnar en port för ungdomar att påverka och engagera sig. Unga människor kommer nu och i 
framtiden att producera en stor mängd olika medieinnehåll, hur kunde det innehållet se ut? Hur 
kommer världen och dess medieinnehåll att se ut 2030? I media, i skolvärlden och i vardagen 
i allmänhet behöver barn och ungdomar exempel på hur vi redan arbetar för en jämlikare värld 
och vad vi tillsammans kan göra. För att upprätthålla hoppet måste problemen behandlas på ett 
sådant sätt att framtiden ser lovande ut för barn och ungdomar; utmaningarna går att påverka. 
Genom att föra fram hopp och möjligheten till engagemang utmanar vi unga människor att titta 
på sitt eget ansvar för vår gemensamma värld: på vilket sätt är jag en del av allt detta och hur 
kan jag delta och påverka?
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Från klimatåtgärder till nyhet - del 1

Övningens mål: 
• Bekanta sig med hur aktörskap behandlas i media. 
• Lyfta fram aktörer och lyckade resultat istället för problemfokuserade nyheter. 
• Få eleverna att inse att nyheter om framgångar kan motivera även dem att engagera sig i 

arbetet mot klimatförändringen. 
Tid: ca 30 min 
Gruppstorlek: 3–4 personer 
Material: 
• Olika dagstidningar eller nyheter i annat format
• Papper och pennor (ifall övningen inte görs digitalt)

Eleverna kan delas in i grupper, till exempel genom att lotta ut enligt namnen på tidningarna. 
Beroende på gruppens storlek räcker det med grupper om 3–4 personer. 

Eleverna får en tidning från den senaste veckan. Helst bara ett exemplar av samma tidning, så 
att man kan bekanta sig med olika tidskrifter och olika sätt att bygga upp nyheter. Elektroniska 
nyhetskällor kan också användas i övningen. I det här fallet kan grupperna delas upp enligt olika 
nyhetssajter eller onlinetidningar. 

Fokus ligger på hur det rapporteras om olika klimatåtgärder. Studenter bläddrar igenom tidning-
en i sin grupp och undersöker: 

• Finns det nyheter som anger vem (individ, stat, företag, samhälle) och vad som görs för att 
sakta ner den globala uppvärmningen? 

 
Eleverna skriver upp vilka typer av nyheter de hittar som relaterar till ämnet och anger i vilken 
tidning och på vilken sida nyheterna fanns. Dessutom ska man notera: 

• Vem är aktören i nyheterna? Är det en eller flera personer, en organisation, en fri förening, 
ett företag eller en stat?

• Vilken typ av aktörskap behandlas i nyheterna? 
• På vilka håll i världen kan du hitta nyheter om klimatförändringar?

Gruppen skriver ner sina observationer och slutligen presenterar varje grupp sin tidning och de 
klimatrelaterade nyheterna som finns i den. Avsikten är att uppmärksamma huruvida man rap-
porterar om klimatförändringar så mycket som man kunde föreställa sig. Eleverna kanske upp-
täcker att klimatfrågor inte hamnar på första sidan, åtminstone inte i ett positivt sammanhang. 
En sak som är lika viktig för övningen som att observera vilka nyheter som finns, är att observera 
om någon tidning inte har en enda nyhet om ämnet. 

Alternativt 
kan man undersöka om det finns 

exempel på klimatåtgärder på sociala 
medier? Vissa kan söka upp videor på 
YouTube, andra lyssna på podcasts,  
eller bläddra på Instagram. Kommer 

det fram innehåll som konkret be-
skriver vad någon instans gör för att 

bromsa klimatförändringen?
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Från klimatåtgärder till nyhet - del 2

Övningens mål: 
• Öva på att söka upp information och att själv producera intressanta nyheter. 
• Få eleverna att märka hur tidigare framgångar motiverar en att också själv engagera sig 

för att stoppa klimatuppvärmningen.
• Fördjupa sig i klimatåtgärder. 
• Bekanta sig med aktivt världsmedborgarskap genom kommunikation. 
Tid: 30–45 min 
Gruppstorlek: 2–3 personer per grupp 
Material: 
• Verktyg för informationssökning
• A3-papper och pennor eller digitalt förverkligande. 

Övningen kan göras självständigt eller som en fortsättning på del 1. Beroende på gruppens stor-
lek delas man in i mindre grupper på 2–3 personer.

Eleverna inleder med att undersöka vilken typ av klimatåtgärder olika aktörer har gjort. Det kan 
vara färdiga nyheter eller notiser, ett omnämnande på en webbplats eller på sociala medier. 
Grupperna undersöker:

• Vilka åtgärder redan vidtagits för att bromsa den globala uppvärmningen?
• Vem har gjort vad? Är det frågan om individer, samhällen, en stat, en organisation, ett före-

tag?

Efter att ha bekantat sig med olika aktörer och klimatåtgärder väljer varje grupp en klimathand-
ling eller aktör, och gör egna intressanta och inspirerande nyheter i affischstorlek av denna. Be-
fintliga nyheter om ämnet fungerar som bakgrundsstöd för den egna nyheten. Innan gruppen 
sätter igång kan man fundera på hur man kan göra nyheterna så inspirerande som möjligt. 

Eleverna kan uppmuntras genom att fråga dem vad som får dem att själv läsa nyheter. Målet 
är att genom redan nådda framgångar skapa intressanta nyheter som sprider information om 
positiv utveckling och framsteg om målen för hållbar utveckling. Man kan underlätta elevernas 
informationssökning med hjälp av olika nyckelord eller källor om de behöver det.  

Exempel på nyckelord: miljö, klimat, klimatförändringar, aktivist, naturskydd, miljöaktivist, biolo-
gisk mångfald, hållbar utveckling, innovation, återvinning, klimataktivist…

 

Om du vill göra 
ett längre projekt kan du till exempel skapa ett 
Instagram-konto/blogg där olika inspirerande 

klimataktörer presenteras i varje inlägg. 

Ni kan också välja 
vem ni ska kontakta och intervjua. Baserat 

på dessa intervjuer skapas nyheter om dessa 
aktörer.
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Some-kampanj

Övningens mål: 
• Bekanta sig med FN:s målsättningar för hållbar utveckling. 
• Bekanta sig med de möjligheter att påverka som sociala medier erbjuder via olika  

kampanjer. 
• Hitta på en egen some-kampanj och ta ställning genom den. 
• Uppmuntra till aktivt världsmedborgarskap. 
Tid: 60–75 min Övningen kan förverkligas i två olika etapper eller på en gång. 
Gruppstorlek: grupper om 4 personer 
Material: 
• Verktyg för informationssökning (telefon, surfplatta, dator)
• Papper och pennor.

Del-A:
Börja med att bekanta er med några befintliga kampanjer och utforska de olika sätten man kan 
förverkliga kampanjer och påverka. Dela ut hashtaggar slumpvis åt grupperna. Till exempel 
#whomadeyourclothes, #vainihmisia, #eihymyilytä, #tahdon, #metoo, #kutsumua. Handledaren 
kan också välja att tillsammans med studerandena söka efter kampanjer. Grupperna bekantar 
sig med kampanjen och tar reda på: 

• Vad handlar kampanjen om? 
• Vad är kampanjens tema eller ämnesområde? 
• När har kampanjen genomförts eller pågår den fortfarande? 
• Vem har bedrivit kampanjen? Hur har man deltagit i kampanjen? (genom att dela foton, 

videor, inlägg etc.?) 
• Är det frågan om en liten, lokal kampanj eller en större global? 
• I vilka kanaler har kampanjen genomförts? 
• Påverkade kampanjen människors attityder, tänkande eller handlingar? 
• Vilka effekter har det haft?

Grupperna bekantar sig med sina kampanjer och gör korta anteckningar så att de kan presentera 
den för de andra grupperna. Beroende på tiden kan varje kampanj presenteras antingen för hela 
klassen eller genom att kombinera två grupper. I det här fallet får alla bekanta sig med minst två 
kampanjer, och man förstår den generella idén. 

Det är en bra idé att avsätta cirka 30 minuter till del A.
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Del-B:
Handledaren börjar med att visa eleverna ikonerna för Agenda 2030 (sök efter ikoner Agenda 
2030 i sökmotorn) och läser s. 12 i informationsrutan om FN: s hållbara utvecklingsmål. Efter 
det kan man fundera på om kampanjernas teman i del A på något sätt var relaterade till målen 
för hållbar utveckling i Agenda 2030? Vilka av dem?

Efter detta delas eleverna upp i grupper om fyra. Målet är att skapa en egen kampanjidé för some 
baserat på ett av målen för hållbar utveckling. Ordningen för grupperna att välja hållbarhetsmå-
len lottas ut. Eleverna skapar en plan på papper eller elektroniskt som förklarar huvudpunkterna 
i deras kampanj. Grupperna bör kunna berätta: 

• Varför är det viktigt att göra kampanj om målsättningen i fråga? 
• Hur genomförs kampanjen? I vilka (some)kanaler utförs kampanjen? 
• Hur deltar man i kampanjen och vem vill ni att ska delta?
• Vad är kampanjens hashtagg? 
• Vilka typer av bilder, videor? Vilka färger? Hur ser kampanjen ut visuellt? 
• Vad är syftet med kampanjen, vad strävar den efter?

I brainstorming fasen får eleverna gärna vara kreativa och fundera ut möjligast medryckande och 
engagerande sätt att påverka. 

I slutet av övningen presenteras kampanjerna för resten av gruppen. 
Fundera tillsammans: 

• Var det lätt att utveckla en kampanjidé? 
• Tror eleverna att dessa kampanjer skulle fungera?
• Vilken typ av förändring kan åstadkommas på sociala medier? 
• Vilka är de olika sätt att påverka finns det på sociala medier? 

Klassen kan också välja att genomföra en eller flera kampanjer tillsammans.
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Världen år 2030

Övningens mål: 
• Bekanta sig med hållbar utveckling. Fundera över de konkreta framstegen för hållbar 

utveckling, i den egna närmiljön. Bekanta sig med kamerapennans pedagogik. 
Tid: 30–45 min 
Gruppstorlek: 2–4 personer per grupp 
Material: 
• Videoinspelningsverktyg (smarttelefon, kamera, surflatta eller liknande)

 
Börja med att bekanta er med FN:s mål för hållbar utveckling till exempel genom att titta 
på UNICEF-video Världens största lektion del 1 på Youtube17, eller genom att göra bing-
oövningen från sidan 12.

Fundera därefter tillsammans: 

• Om alla människor, samhällen, stater och andra aktörer i världen nu engagerar sig i 
målen för hållbar utveckling, och utveckling i alla avseenden är hållbar, hur kommer 
världen att se ut 2030?

Eleverna listar i små grupper idéer om hur de tänker att världen ser ut då. Fundera på vad som 
redan har gjorts eller görs för att främja hållbar utveckling. När man har hittat fungerande sätt 
är syftet att spela in en video eller ta en serie bilder av näromgivning, med fokus på framstegen 
just där. Syftet är inte att iscensätta situationer utan att beskriva saker som redan finns och som 
kan hittas som sådana i närheten. Såna aktiviteter, saker och social interaktion som det är värt 
att fortsätta med.

Titta tillsammans igenom bilduppgifterna när det har slutförts. Fundera till exempel på: 

• Var det lätt eller svårt att hitta något att filma? Vad är orsaken till detta? 
• Vilka val gjorde grupperna när de spelade in? 
• Kunde samma sak ha filmats annorlunda? Hur? 
• Vilka olika perspektiv kan man hitta för samma hållbarhetsmål i olika grupper? 
• Baserat på dessa videon, vad görs redan nu för att gynna hållbar utveckling? 
• Hur borde vi agera för att världen ska utvecklas i denna riktning? 
• Vilka medel har vi för att bättre ta hand om både vår planet och alla levande varelser?

I slutet av övningen är det viktigt att diskutera att varje bildvinkel är ett val någon gjort, och att nå-
got också lämnats utanför bilden. I den här övningen gör eleverna sina egna observationer och 
val för att vägleda tittarens uppmärksamhet. En bild är alltid bara en reproduktion av verkligheten 
och hur bilden beskärs är ett av de viktigaste sätten att få fram önskat perspektiv. Perspektivet 
är inte alltid medvetet eller noggrant övervägt, men allt från kamerans vinkling och de elementen 
som visas i bilden bygger på filmarens perspektiv. 

Övningen har tagits fram i samarbete med mediepedagogen Ismo Kiesiläinen.
 

KAMERAPENNANS PEDAGOGI 

I kamerapennans pedagogik ger handledaren eleverna en foto- eller videobaserad upp-
gift. Eleverna gör uppgiften ensamma, parvis eller i grupper. Därefter tittar man tillsam-
mans på slutresultatet och diskuterar. Syftet med fotouppgifterna är att styra elevernas 
lärande. Kameran fungerar som ett verktyg för tänkande och inlärning: den används för 
att observera och utforska miljön, för att producera och överföra information och för att 
öva självuttryck och interaktion. Kamerapennans pedagogik kräver ingen separat app-
likation eller särskilda digitala färdigheter. En mobiltelefons eller surfplattas kamera 
räcker bra för detta. (www.kamerakyna.fi)
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BILAGOR
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BILAGA 1 

Från övningen: Vår karta. 

Karta 1.

Karta 2.
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Karta 1. Gall-Peters projektion, där både längd- och breddgraderna syns som raka sträck och där olika 
områdens areor är rätt i förhållande till varandra. I projektionen visas de ekvatoriella tillstånden i sin 
faktiska storlek, vilket inte förekommer i vissa projektioner. Naturligtvis återspeglar denna projek-
tion inte heller en helt riktig bild av jorden, alla cylindriska projektioner är på något sätt är felaktiga.18 

Karta 2. Winkel tripel projektionen används i många läroböcker och undervisning. Syftet med pro-
jektionen är att minimera vissa av de vanligaste projektionsförvrängningarna: area, riktning och dis-
tansförvrängningar. Som med många andra projektioner har Winkel-tripel projektionen utmaningar 
att presentera till exempel polarregioner.19

Karta 3. Tänk om världen skulle beskrivas så här? Kan du hitta ditt eget land på kartan? Via denna 
projektion kan man tillsammans med eleverna fundera på hur vår värld ser ut för oss genom kartor. 
Man kan också fundera på orsakerna till att världen beskrivs på kartor på ett visst sätt. Genom 
tiderna har kartografer alltid utgått från sitt eget land och lagt det mitt på kartan. Tvådimensionella 
projektioner har alltid sina utmaningar, den entydigaste bilden av jorden kan erhållas med hjälp av 
en jordglob.20

Karta 3.
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BILAGA 2

Från övningen: 3+3 bilder 

De tre första bilderna:
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De följande tre bilderna:
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BILAGA 3

Från övningen: 3+3 bilder.

Alla bilder i övningen är bilder från Zambia och har tagits av Dagsverke rf. Bilderna visar ungdomar 
som är aktiva i ungdomsråden i Barefeet, Dagsverkes zambiska partnerorganisation. Barefeet är 
en ungdomsorganisation som hjälper utsatta barn och ungdomar att få kontroll över sina egna liv. 
Ungdomar i ungdomsråden försvarar dem som har det sämre ställt och uppmuntrar ungdomar att 
verka mot diskriminering. Dessutom höjer medlemmar i ungdomsråden människors medvetenhet 
om barns och ungdomars rättigheter, till exempel genom akrobatik och gatuteater.

Bild 1 och 4. Isaac, 18 år, är medlem i ungdomsrådet i Lusaka, huvudstaden i Zambia. I ungdomsrå-
det vill Isac motivera unga människor i svåra livssituationer. Han är stolt över att kunna hjälpa andra 
genom sina egna handlingar.

Bild 2. Stanley, 19, går längs en gata i Lusaka efter regnet. Stanley är ledaren för Dagsverkes kam-
panj Vardagens idoler, som talade i kampanjens kortdokumentär om gatuungdomars liv, vardag och 
drömmar i Zambia. Stanley själv är ett före detta gatubarn. 

Bild 3. Alan, Hope, Edward och Purity är medlemmar i ungdomsrådet i staden Kaoma. Deras poe-
si-grupp Birds of Change uppträder på gatorna i Kaoma. Deras dikter behandlar utmaningar som 
ungdomar möter och hur unga människor kan ta itu med missförhållanden och kräva förändring.

Bild 5. Skatebordning intresserar ungdomar i Zambia, men är en hobby för ett fåtal. Framförallt i 
Lusaka åker folk skateboard, och där ordnas även mindre tävlingar. Unga skateborders har också 
aktivt försökt påverka stadens beslutsfattare för att få en anständig skatepark i Lusaka.

Bild 6. Golden och Edith är medlemmar i Kaomas ungdomsråd. De ökar människors kunskap om 
barns och ungdomars rättigheter i sin hemstad, t.ex. genom att leda workshoppar och klubbar om 
ungdomars rättigheter för olika grupper. På bilden övar de på handledningssituationer tillsammans 
med andra medlemmar i ungdomsrådet.
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BILAGA 4

Från övningen: Första intryck
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BILAGA 5

Från övningen: Första intryck

Bakgrund till bilderna. 

Alla bilder i denna övning är Dagsverke rf:s bilder från Nepal. På bilderna syns landskap och nepalesiska 
ungdomar från stora städer och mindre byar på landsbygden. Denna bilaga ger kort sammanfattande bak-
grundsinformation relaterad till bilderna.

Bild 1.
Himalaya-bergen fotograferade utanför Katmandu, Nepals huvudstad. Den högsta 
toppen är 8848 meter. Mount Everest är beläget vid gränsen mellan Nepal och 
Tibet. Några av de rikligaste floderna i världen har sitt ursprung i Himalaya och 
regionen är ett av de mest bördiga odlingsområdena på jorden. 

Bild 2. 
Styrelsemedlemmar i högstadiets elevkår planterar växter på skolgården i byn 
Swamitar i Chitwan. Elevkårerna i Nepal deltar aktivt i att främja ungdomars väl-
befinnande och utveckla sin skolmiljö. I den här skolan har eleverna bidragit till att 
skolan förutom trädgården också har fått skilda flicktoaletter och vattenrenings-
utrustning till klassrummen.

Bild 3. 
Flickornas toalettingång. Elevkåren har tillsammans med skolkommittén byggt 
separata toaletter för flickor och pojkar på skolgården så att flickor inte längre 
behöver stanna hemma från skolan under sin mens. Elevkårerna ökar också elev-
ernas och lärarnas kunskap om mens och bryter mensrelaterade tabu.

 
Bild 4.
Högstadieelever pratar på skolgården efter lektionen. Ashmita (till höger) är med-
lem i elevkårens styrelse och var med i Dagsverkskampanjen 2019–2020. I bak-
grunden syns en av skolbyggnaderna. Skolan har totalt 2114 elever.

Bild 5.
Skolresa. Nepal är ett mycket bergigt land. Ungdomar som bor i små byar i bergen 
går upp till 1–2 timmars väg till skolan varje dag. Terrängen är ofta utmanande, 
eftersom det kanske inte finns ett fungerande vägnät. Bilden visar den asfalterade 
trappan som leder till skolan.

Bild 6. 
Gatubild från småstaden Dhulabar. Dhulabar ligger i östra Nepal, ungefär en halv-
timme från gränsen till Indien. Motorcyklar, skotrar, mopedrikshor och cyklar är 
vanliga transportmedel.

Bild 7.
Representanter från fyra elevkårers styrelser träffas i skolans festsal. Salin, Ch-
andani, Prajita och Barsha, som alla var med i Dagsverkskampanjen 2019–2020, 
deltog tillsammans med andra medlemmar i elevkårernas styrelser i en workshop 
som handlade om utmaningar som unga möter och lösningar på dessa.     Elev-
kårerna vill främja förverkligandet av barns och ungdomars rättigheter genom att 
uppmuntra barn och unga att dela med sig av de utmaningar de möter och genom 
att jobba för att eliminera missförhållandena. 
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Bild 8.
Den 15-åriga Chandani gör läxor på verandan i sitt hem. Chandani är styrelseordfö-
rande för elevkåren i sin skola. Chandani bor i ett samfund i småstaden Dhulabar 
och går sista klassen i högstadiet. Hennes skolresa är ungefär en halvtimmes 
promenad.

Bild 9.
Grönsaksmarknad. Nepals huvudsakliga näring är jordbruk, som sysselsätter upp 
till två av tre nepaleser. Barn och ungdomar deltar också ofta i jordbruksarbete 
och i försörjandet av sina familjer. Till exempel hjälper barn och ungdomar med 
odlingen eller säljer produkter som odlats av familjen, såsom grönsaker, linser el-
ler kryddor, på marknaden.

Bild 10.
Durbartorget i Katmandu. Torget består av en imponerande samling gamla palats, 
tempel och gårdsområden. Tidigare var Durbartorget centrum för statsmakten 
och kungarnas residens. Idag är området en populär mötesplats. De rosa påsarna 
innehåller sockervadd. År 2015 skedde två stora jordbävningar i Nepal som ledde 
till att tusentals människor dödades och hundratusentals byggnader rasade eller 
skadades. Bilden visar byggarbetsplatser som renoverar rasade tempel.

Bild 11.
Pojkarna spelar ett brädspel som heter Ludo på skolgården under rasten. Ludo 
liknar Kimble, som är känt i Finland. Andra populära lekar och spel under rasterna 
är till exempel att hoppa twistband, spela volleyboll eller brännboll och göra tricks 
med en typs footbag som bundits ihop med gummiband.

Bild 12. 
Swayambhunat-templet i Katmandu. Området är också känt som ”Monkey Temp-
le”, efter de hundratals halvtama aporna som bor där. Det finns flera tempel på om-
rådet med tusentals lokala och utländska besökare varje dag. Nepals största reli-
gioner är hinduism (över 80% av befolkningen), buddhism (9%) och islam (4,4%). 
Religioner, särskilt hinduismen och buddhismen, är starkt närvarande i Nepal.



47

BILAGA 6

Från övningen: Agenda 2030 -bingo.

Korta förklarningar av Agenda2030 målen

• Att avskaffa all form av fattigdom överallt (1. Ingen fattigdom)
• Att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och 
främja ett hållbart jordbruk. (2. Ingen hunger)
• Att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande 
i alla åldrar (3. Hälsa och välbefinnande)
• Att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt läran-
de för alla (4. God utbildning för alla)
• Att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt (5. Jämställdhet)
• Att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla (6. Rent vatten 
och sanitet)
• Att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en över komlig 
kostnad (7. Billig och ren energi)
• Att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sys-
selsättning med anständiga arbetsvillkor för alla (8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt)
• Att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar indu-
strialisering och främja innovation (9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur)
• Att minska ojämlikheten inom och mellan länder (10. Minskad ojämlikhet) 
• Att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara (11. 
Hållbara städer och samhällen)
• Att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster (12. Hållbar konsumtion och pro-
duktion) 
• Att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser 
(13. Bekämpa klimatförändringen)
• Att bevara och utnyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en 
hållbar utveckling (14. Livet i havet)
• Att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart 
bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda 
förlusten av biologisk mångfald (15. Livet på land)
• Att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång 
till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla 
nivåer (16. Fred, rättvisa och god förvaltning)
• Att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar ut-
veckling (17. Globalt partnerskap för hållbar utveckling)

Källan: https://kestavakehitys.fi/sv/agenda20301
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BILAGA 7

Från övningen: Bakgrundsreportrarna.

Kenya plågas av torka.
Nomadbefolkningens boskapspopulation minskar i enorm takt. 
 
Publicerad 12.8.2019

Kenya har plågats av exceptionell torka i flera år. Ett ökande antal människor har drabbats av hun-
gersnöd i sommar och katastrofläge har utropats i flera områden. Många nomadfamiljer har tappat 
upp till 80 procent av sin boskap och livsmedelssäkerheten står på spel. 

”Ingen lättnad i situationen verkar vara på väg och många familjer har bara lämnat sina hem. Män-
niskor är oroliga och för många familjer är detta en omöjlig situation”, säger medhjälparen som 
kommit med räddningstjänsten.  

Informatör
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BILAGA 8

Från övningen: Tre nyheter

Kråkvinkels dagblad
13.8.2019 11:28

Emma Wahrsager och Sebastian Tietäjä från vårt samhälle reste till Guatemala i vår för att i 2,5 
vecka utforska det lokala livet. Efter att ha återvänt till Kråkvinkel lovade de att berätta om tillvaron 
på andra sidan av världen. Vännerna åkte till Guatemala utan några större fördomar eller förvänt-
ningar. 

– Många människor vet inte vad som pågår i Centralamerika, så då bestämde vi oss för åka dit 
själva och ta med informationen hit till vårt hemland, säger Emma. 

Innan avfärden förbereddes resan väl: kartan över Guatemala studerades noga och det samlades 
utrustning. Den lokala N-marketen donerade en kappsäck med russin som hälsning, och en rygg-
säck mobiltelefoner med mindre defekter samlades in från grannskapet för att tas med. 

–Jag önskar att du hade sett de förvånade uttrycken när russinlådorna delades ut och förundran 
som uppstod när Nokia 3310:or lades i handen, säger Sebastian. 

På drygt två veckor fick Sebastian och Emma följa med de lokala ungdomarnas liv på gatorna i 
Guatemala.

– Det var spännande att se när ungdomarna gick i jeans trots värmen, själv hade jag minishorts på 
mig, funderar Emma. 

Emma och Sebastian ville också definitivt lära ut något medan de var i Guatemala och bestämde 
sig för att hålla en workshop för ungdomar om användning av smartphones. Workshopen var ingen 
publiksuccé, men vänner bestämde sig för att när de återvände till Guatemala ville de fortsätta 
utbildandet. 

Emma och Sebastian återvänder ännu till Guatemala om en månad för ytterligare en vecka i kom-
mersiellt samarbete med Stjärnresor. Du kan följa livet i Guatemala via Emmas och Sebastians 
instakonto hashtag #spridinfo.

Tina Miedän
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BILAGA 9

Från övningen: Tre nyheter.

Lite snack…
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BILAGA 10

Från övningen: Tre nyheter.

Unga människor är en viktig del av Guatemala. 

13.5.2016 uppdaterad 22.8.2016 

Meddelandet från Guatemala är tydligt: unga människor kräver att få sin röst hörd. Ungdomsgrup-
per har inrättats över hela landet för att främja barns och ungas ärenden. Guatemalas politiska 
kultur är korrupt och vuxencentrerad och ungdomars och barns rättigheter ignoreras i allmänhet. 
Det finns dock skillnader mellan olika kommuner.

Syftet med den nya ungdomsrörelsen är att öka ungdomars självförtroende och förståelse för hur 
samhället fungerar. Ungdomsrörelser har lyckats få sin röst hörd. Till exempel godkände kommun-
styrelsen i Zunilito ett ungdomsinitiativ om ett handlingsprogram med fokus på att främja sexuell 
hälsa hos barn och ungdomar.

Adonios Ambroso Fuentes, 18, från San Isidro, arbetar för en lokal ungdomsrörelse. Vi träffade Ado-
nios, vars förhoppningar för framtiden är att man i Guatemala kommer att ingripa i brottsligheten 
och att unga människor kommer att vara en del av en viktig förändring.

”Jag studerar medicin. Vi gör många saker i ungdomsrörelsen: till exempel håller vi möten och 
organiserar workshoppar och olika aktiviteter för ungdomar. Vi går till samfunden för att hjälpa till 
eller organisera evenemang. Efter det pratar vi med ungdomarna och lär känna dem bättre, säger 
Adonios.

Ibland är miljön utmanande. Traditionellt har ungdomars sociala aktivitet eller deltagande i politiken 
inte ansetts vara bra. Unga människor kan känna att de inte har förmågan att vara aktiva medborg-
are. Detta är vad ungdomsrörelsens ungdomar vill förändra. 

”Alla vi unga människor kan och vill vara en viktig del av Guatemala. Vi vill vara med och skapa en 
stark gemenskap tillsammans. I den närmaste framtiden vill jag själv bli kirurg, för att på så sätt 
kunna hjälpa andra människor och lära andra vad jag redan vet. Med tiden vill jag vara en del av 
något viktigt, som vår ungdomsrörelse, säger Adonios.
Dagsverke rf

Dagsverke rf



52

Källförteckning:

1. Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för 
den grundläggande utbildningen 2014. Helsingfors: 
Utbildningsstyrelsen.

2. Vilkko-Riihelä, A., 1999, Psyyke. Psykologian käsikir-
ja. Porvoo: WSOY.

3. https://youtu.be/FpIBt5isiQs

4. https://youtu.be/kIID5FDi2JQ

5. https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_
the_danger_of_a_single_story?nolanguage=en%29

6. https://www.gapminder.org/dollar-street/matrix

7. https://www.youtube.com/watch?v=XZHzxzZZT40
 
8. https://yle.fi/uutiset/3-10825671

9. Rinne, E., 2019, (Moni)kulttuurinen maailmankuva 
ja kuulumisen politiikka suomalaisissa peruskoulun 
oppikirjoissa ja nuorten kokemuksissa. Tampereen 
yliopisto.

10. http://tieteentermipankki.fi/wiki/Folkloristiikka:et-
nosentrismi

11. http://lantisentuollapuolen.rauhanpuolustajat.org/

12. Coffey, A., 2005, “Toisen” kohtaaminen ja vieraan 
monimerkityksellisyys. Teoksessa Reetta Mietola, Eli-
na Lahelma, Sirpa Lappalainen & Tarja Palmu (toim.) 
Kohtaamisia kasvatuksen ja koulutuksen kentillä. 
Erontekoja ja yhdessä tekemistä. Turku: Suomen Kas-
vatustieteellinen Seura.

13. https://vimeo.com/312112075

14. https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005836236.
htm

15. https://tietoanuorista.fi/nuorisobarometri/

16. Cantell, H., 2016, Globaalikasvatuksen ja osal-
lisuuden pedagogiikkaa. Teoksessa Ervamaa, E. & 
Muurinen, H. (toim.) Osallistava koulu, aktiivinen 
maailmankansalaisuus: Näkökulmia osallisuuteen ja 
globaalikasvatukseen kouluyhteisössä. Helsinki: Plan 
Suomi.

17. https://www.youtube.com/watch?v=XZHzxzZZT40&t=3s

18.  https://en.wikipedia.org/wiki/File:Gall%E2%80%93Peters_
projection_SW.jpg

19. https://en.wikipedia.org/wiki/Winkel_tripel_projec-
tion#/media/File:Winkel_triple_projection_SW.jpg

20. https://en.wikipedia.org/wiki/South-up_map_orien-
tation#/media/File:Reversed_Earth_map_1000x500.
jpg 

Bilder av unga påverkare från Dagsverke rfs 
projekt:

Omslaget: Unga påverkare från Dagsverkes projekt.

s. 4 & s. 13: Medlemmar i elevkårer i Nepal funderar på 
vilka utmaningar som påverkar ungdomarnas liv.

s. 5: Poetryslamgrupp inrättats av medlemmar i zam-
biskt ungdomsråd.

s. 7: Zambisk Grace främjar förverkligandet av ungdo-
marnas rättigheter i ungdomsrädet.

s. 15: Finsk Aura ledar workshoppar som behandlar 
barnets rättigheter och påverkan i skolor.

s.16: Aura, Nina, Niina, Salla och Lotta från Finland ar-
betar som Dagsverke rfs regionalkoordinatorer.

s. 24: Eleverna i malawisk skola spelar handboll efter 
skolan.

s. 26 & s. 32: Elever i nepalesisk skola spelar ett popu-
lärt spel som heter Ludo under rasten.

s. 52: Medlemmar i elevkårer i Nepal utvecklar sina 
skolor och uppmuntrar andra ungdomar till att agera.

Illustrationer: 

Dagsverke rf och freepik.com
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RÖSTER FRÅN VÄRLDEN 

Dagsverke rfs guide Röster från världen uppmuntrar högstadi-
elärare och elever till att granska kritiskt på olika sätt att upp-
fatta världen. Guiden vidgar bilden av den globala södern och 
förstärker elevernas kunskaper om global ojämlikhet. Röster 
från världen uppmuntrar eleverna till att utmana stereotyper 

och stödjer elevernas aktiva agentskap. 


