HVA ER
ULIKHET?
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For: Tweens (5.-8. klasse)
Formål: Kjenne urettferdighet på kroppen, lære om ulikhet i
verden og hvordan vi kan motvirke den.
Tidsbruk: 30 minutter
Praktiske forberedelser:
• Kjøpe godteri som skal representere verdens ressurser

SLIK GJØR DU:
1. Start med innledningen
2. Fortell at du nå skal vise hvordan verdens ressurser (mat og penger) er fordelt.
Uten å forklare for mye deler du gruppa inn i fem landgrupper, her følger eksempel
med gruppe på 10. Det er ikke så viktig at det deles nøyaktig, men prøv å følge
disse forholdene:
•Veldig rike land, som Norge: 1
•Litt rike land, som Brasil: 3
•Litt fattige land, som India: 4
•Veldig fattige land, som Madagaskar: 2
3. Ta fram godteriet og fortell at det representerer verdens resurser. Du skal nå dele
dem ut slik penger, mat og ressurser er fordelt mellom rike og fattige land i verden
i dag. (OBS: de får ikke lov til å begynne å spise). Følg denne rekkefølgen:
• Veldig fattige land: 1 godteri (slik at det ikke er nok til alle)
• Litt fattige land: 2 godteri (ca halvparten av innbyggerne får)
• Litt rike land: 2 godteri (over halvparten får)
• Veldig rike land: 5 godteri (mye mer enn antall innbyggere)
4. Still dem spørsmål: Hva de tenker om fordelingen? Er den rettferdig? Tror de på at
det er sånn? Det er faktisk sånn! De rikeste landene har mye mer enn de trenger og
de andre landene har for lite.
5. Nå kan de få lov til å spise godteriene. Det er ikke lov til å dele på tvers av
landegrenser og det er ikke lov til å dele opp godteriene. Verden er urettferdig!
6. De kan nå sette seg på plassene sine igjen/gå ut av landene. Gå så videre til
avslutningen

INNLEDNING:
Start med å stille gruppa spørsmål:
• Har dere hørt om bærekraftig utvikling? Hva har dere hørt?
• Har dere hørt om bærekraftsmålene? Hva vet dere?
Alle verdens land har blitt enige om noen mål som vi skal klare å nå sammen slik
at jorda blir et godt sted å være for alle som lever her nå og for alle som blir født i
framtida. Det er 17 mål som handler om for eksempel fattigdom, krig og fred, og klima
og miljø.
Mål nummer 10 heter ”Mindre ulikhet”.
• Hva tenker dere det kan bety?
• Hvordan tror dere verdens ressurser (penger og mat) er fordelt i dag?

AVSLUTNING:
Dersom det er skikkelig dårlig stemning kan de som ikke fikk godteri få nå.
Still gruppa spørsmål og reflekter sammen:
• Hvordan føltes urettferdigheten?
• Hva tenker dere at barn som vokser opp i fattige land føler?
• Hva tenker dere om at vi i Norge har så mye når det er så mange som ikke har noe?
Fortell at verden er urettferdig, men at
det er noe alle verdens land jobber for
å få en slutt på! Bærekraftsmålet som
handler om mindre ulikhet er verden sin
plan for å passe på at de fattige landene
får mer penger, og at det ikke skal være
mer urettferdig fordeling.
Vi skal egentlig nå målet innen 2030.
Hvor gamle er dere da? Det er ikke
sikkert vi rekker det helt, men det er
viktig at vi prøver – for ingen vil vel føle
på en sånn urettferdighet som vi gjorde
i dag?

Bærekraftsboka.no

