
 

 

 

 

 

 

LÄRARHANDLEDNING – UTBILDNINGSMATERIAL  

OPERATION DAGSVERKE 2022 

Årskurs 4 – 6 

Hej! 

I den här lärarhandledningen finns praktisk information och tips kring hur ni kan arbeta med 

utbildningsmaterialet i Operation Dagsverke.  

Materialet ger fördjupade kunskaper om Operation Dagsverke och årets projekt, och hur dessa berör 

barnkonventionen och de globala målen. Det är även tänkt att motivera eleverna att skapa dagsverken. 

Materialet är digitalt och ni når det via operationdagsverke.se.  

Lycka till med arbetet!  

Varma hälsningar från oss på UNICEF Sverige 

Operation Dagsverke 2022 

Årets projekt: Mens och menshygien 

1 av 5 flickor i Sierra Leone missar stora delar av skolan, eller tvingas sluta alltför tidigt, på grund av 

mens. Det präglar hela deras liv och framtid.  

UNICEF genomförde 2018 ett pilotprojekt som nådde 25 000 flickor i 130 högstadieskolor i Sierra Leone 

med information om mens, samt ett kit med tvättbara bindor och informationsmaterial. Projektet blev 

lyckat och vi vill gärna fortsätta detta viktiga arbete. 

Pengarna från årets Operation Dagsverke kommer därför att gå till att öka kunskapen om mens bland 

flickor, pojkar och lärare i landet. Syftet är att minska stigmat och förhindra att fler flickor hoppar av 

skolan på grund av mens, men också att möjliggöra för lärare att vara ett stöd för flickorna och för pojkar 

att få ökad förståelse för flickors situation och vad de kan göra för att stötta. Dessutom kommer vi att, 

inom projektet, dela ut mensskydd till flickorna. 

Barnkonventionen och de globala målen 

Operation Dagsverke har sin utgångspunkt i barns rättigheter. Ett mål är att eleverna lär sig mer om 

barnkonventionen. Genom lektionerna finns barnkonventionen och de globala målen med som en röd 

tråd. 

Vi vill också tipsa om UNICEF Sveriges övriga material med övningar om barnkonventionen. Släpp in 

barnkonventionen i klassrummet. 

Om den digitala banan 

Ni når utbildningsmaterialet via operationdagsverke.se. Det ligger i en digital plattform som heter 

Loops. Ingen inloggning behövs för att använda materialet.  

Innehåll och arbetssätt 

Utbildningsmaterialet innehåller fyra delar. Ta gärna del av hela banan i den ordning ni ser nedan 

(uppskattad tid är ca 5h). De olika delarna kan också genomföras fristående från varandra.  

Ni väljer själva om ni vill arbeta i par, grupper eller helklass. Flera av delarna innehåller filmer, se gärna 

dessa i helklass.  

https://unicef.se/operationdagsverke
https://unicef.se/skolor/bestall-skolmaterial
https://unicef.se/skolor/bestall-skolmaterial
https://unicef.se/operationdagsverke


 

Del 1: Hej och välkomna!  

 Vad är Operation Dagsverke? 

 Operation Dagsverke 2022: Mens och menshygien 

 Årets projekt och barnkonventionen 

 Årets projekt och globala målen 

 Nu reser vi till Sierra Leone! 

 Quiz  

Eleverna lär sig om Operation Dagsverke och årets projekt. De undersöker hur projektet kopplar till 

rättigheterna i barnkonventionen och de globala målen och gör ett bildspel kring detta. De besöker 

Sierra Leone digitalt och gör avslutningsvis ett quiz.  

Resan till Sierra Leone görs med Google Earth. Om det går långsamt kan Google Maps användas istället. 

Ett alternativ är också att ni använder en projektor och reser tillsammans med Google Earth. 

Quizet är ett Kahoot som ni genomför på följande sätt: 

1. Gå till den här sidan eller klicka på länken i loopen. Säg till eleverna att gå till kahoot.it. 

2. Välj spela som gäst (om ni inte har inlogg i Kahoot).  

3. Välj Classic mode om eleverna ska göra quizet enskilt. 

4. Välj Team mode om eleverna ska göra quizet i lag. 

5. Ge eleverna den pinkod (game pin) som visas. 

6. Tryck starta quizet. 

Del 2: Elever i Sierra Leone berättar 

 Martha och Kellynatu 

 Abdul och Daniella 

 Elizabeth 

 Kadiatu 

 Beskriv för varandra och andra 

Eleverna tar del av berättelser från elever i Sierra Leone kopplat till mens och menshygien, och 

reflekterar sedan tillsammans kring berättelserna. De skriver också en kort text om situationen för flickor 

i Sierra Leone, som även tar upp hur denna situation berör barnkonventionen och globala målen, och 

presenterar texterna för varandra.   

Om ni inte har gjort del 1 Hej och välkomna där eleverna får kunskap om barnkonventionen och globala 

målen, eller nyligen pratat om dessa ämnen under andra lektioner, gå gärna till del 1 och ta del av 

materialet.  

Del 3: Ta reda på mer 

 Musik, mat, natur och klimat i Sierra Leone 

 Sierra Leone och Sverige 

 Nyhetsinslag med elever i Sverige  

Eleverna fördjupar sina kunskaper om Sierra Leone genom att leta efter information på nätet om landets 

geografi, klimat, kultur m.m. De dokumenterar den information de hittar, till exempel genom att rita en 

karta över Sierra Leone och fylla den med teckningar och text. De reflekterar också kring likheter och 

skillnader mellan Sierra Leone och Sverige och kopplar detta till barnkonventionen och de globala 

målen. Avslutningsvis ser eleverna ett nyhetsinslag med elever i Sverige och funderar på vad de tänker 

om mens och menshygien i sin skola och hur de skulle kommunicera sina tankar till sin kommun. 

Del 4: Planera era dagsverken 

 Vad vill ni göra?  

 Inspiration till dagsverken  

Eleverna funderar över och samlar idéer kring vilka dagsverken de vill göra. De tar del av filmmaterial 

som inspiration till dagsverken.  

https://create.kahoot.it/share/operation-dagsverke-2022/d9795481-16de-48cc-a60a-0e3b78fce8ff
https://kahoot.it/


 

Eleverna tipsas om att skriva ned sina idéer på papper och sätta upp dem på tavlan eller samla dem 

digitalt. Om ni använder något/några digitala verktyg i skolan så kanske de kan passa för denna uppgift? 

(Exempelvis Padlet, Mentimeter eller annat). 

Om ni inte har gjort del 1 Hej och välkomna där eleverna får kunskap om barnkonventionen och globala 

målen, eller nyligen pratat om dessa ämnen under andra lektioner, gå gärna till del 1 och ta del av 

materialet.  

Läroplanskopplingar 

I Operation Dagsverke 2022 ingår flera moment som utvecklar elevernas kunskaper och förmågor. Att 

planera och genomföra ett eget dagsverke får elever att växa och göra saker som på olika sätt fångas 

upp i styrdokumenten. Vid sidan av dagsverket bidrar innehållet i utbildningsmaterialet även till att 

eleverna arbetar inom ramarna för ämnes- och kursplaner. Läs mer om kopplingen till kursplanerna 

nedan.  

Bild  

 Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text. 

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.  

 Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage. 

Geografi  

 Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska 

kartor.  

 Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och 

naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och 

organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor. 

Hem- och konsumentkunskap  

 Bakning och matlagning och olika metoder för detta. 

 Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för 

bakning och matlagning. 

 Olika mattraditioner, till exempel vid firande av högtider. 

Musik 

 Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer. 

 Musikframföranden. 

 Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner. 

Samhällskunskap  

 Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och 

konsekvenser av, välstånd och fattigdom. 

 De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i 

enlighet med barnkonventionen. 

Slöjd  

 Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.  

 Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av 

arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.  

 Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.  

 Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.  

 Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och 

kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade 

och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.  

 Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och 

ändamålsenligt sätt.  

 Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som 

utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar. 



 

Svenska 

 Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom 

intervjuer och via sökmotorer på Internet.  

 Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.  

 Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, 

arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska 

språkliga drag. 

 Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.  

 Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.  

 Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från 

vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att 

planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en 

presentation. 


