
 

 

 

 

 

 

LÄRARHANDLEDNING – UTBILDNINGSMATERIAL  

OPERATION DAGSVERKE 2022 

Årskurs 7 – 9 

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  

 Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt 

yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.  

 Presentationer av eget bildskapande.  

 Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.  

 Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.  

 Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om egna 

erfarenheter, åsikter och upplevelser. 

Geografi  

 Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om 

klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och 

geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, till exempel satellitbilder. 

 Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och 

olika tematiska kartor. 

 Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och 

naturresurser.  

 Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen. 

Hem- och konsumentkunskap  

 Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar 

arbetsprocessen och resultatet. 

 Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept. 

 Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse. 

Musik 

 Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.  

 Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.  

 Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.  

 Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens 

funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet 

och kön. 

Samhällskunskap  

 Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man 

inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut. 

 Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, 

etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, 

utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet. 

 Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan 

på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar. 



 

 De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras 

innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag. 

 Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter. 

 Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen. 

 Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. 

Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och 

skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier. 

 Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser 

eller dagstidningar. Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. 

Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet samt, samt hur 

information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering. 

 Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av 

socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning. 

Slöjd  

 Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former. 

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

delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet. 

 Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter. 

 Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet. 

 Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till 

exempel nyproducerade och återanvända material. 

 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 och hur de kan 

läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar. 

Svenska 

 Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom 

intervjuer. 

 Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier. 

 Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt 

förhållningssätt. 

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

tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, 

innehåll, uppbyggnad och språkliga drag. 

 Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner 

 Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av 

argumentation. 

 Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som 

sagts. 

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

skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. 

Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga 

presentationer. 

 Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters 

budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. 

 Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och 

språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala 

verktyg.  

 Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man 

ger och tar emot respons på texter. 

 


