Tänk om du
föddes på nytt
i Indonesien,
Rumänien
eller Sudan?

Stort tack för att du vill jobba med Rädda Barnens inspirationsmaterial.

Välkommen till Livets lotteri!
Livets lotteri är en sajt från Rädda Barnen där du med slumpens hjälp
kan se var i världen du skulle födas, om statistiken fick bestämma.
Till sajten finns nu även ett inspirerande undervisningsmaterial att ladda
ner på räddabarnen.se.
Tillsammans kan du och dina elever uppleva världens alla länder och
få insikter om de förutsättningar och risker som landets invånare
brottas med. Ni får möjlighet att diskutera och fördjupa er i aktuella
världsfrågor.
Eleverna övar i att ta ställning och argumentera för sin sak – men
tränar också i att respektera andras åsikter. Materialet kan användas
för elever i olika åldrar.
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Det här får du som laddar ner materialet:
– Lektionspass med övningar kring livsvillkor i olika länder.
– Frågeställningar och värderingsövningar kring Barnkonventionen.
– Matematisk uppgift med sannolikhetsräkning.

Vad får dina elever ut av arbetet med ”Livets lotteri”?
– Gemensam upplevelse kring ett angeläget tema där var och en får
möjlighet att själv ta ställning.
– Inblick i livsvillkor från olika delar av världen och en djupare kunskap
om förutsättningar och svårigheter som människor lever under.
– Träning i förmågan att värdera, analysera och reflektera, vilket ger
övning i det arbetssätt som krävs för högre betyg.
Ett bra tillfälle att använda materialet kan vara i samband med
Internationella Barndagen 4 oktober eller FN-dagen 24 oktober.
Vi hoppas att många nya tankar väcks.

A

Utdrag ur Lpo94
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet
med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.
Ingen i skolan ska utsättas för mobbning.Tendenser till trakasserier skall
aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans måste mötas med
kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Det står vidare att skolan
skall sträva efter att varje elev befäster en vana att självständigt formulera
ståndpunkter grundade på såväl kunskaper som förnuftsmässiga och
etiska övervägande…
Inspirationsmaterialet till sajten ”Livets lotteri” är framtaget av
Rädda Barnen i samarbete med Vittrapedagoger. Materialet går i linje
med skolans läroplan.
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