
Vision: 
Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för 
årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla olika sorters 
instuderingsmaterial såsom film, powerpoints och instuderingsfrågor ökar 
möjligheterna till ett bättre resultat. Materialet är kopplat till Lgr 11.
Som lärare kan du välja det material som du tycker passar bäst i din undervisning. 
Väljer du att använda flera delar av materialet får eleverna också en repetition av 
ämnet vilket förstärker inlärningen. Våra filmer är både kunskapskälla och inspiration 
för att gå vidare och söka kunskap i ämnet någon annanstans.
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Filmens syfte:
- beskriva FN:s historia, mål och 
   organisation
- visa exempel på FN:s och UNICEF:s     
   insatser
- beskriva Barnkonventionen

Begrepp att förklara före filmen 

FN-stadgar – reglerna inom FN

resolutioner – beslut

bindande beslut – alla måste följa dem

UNICEF – den del av FN som arbetar med frågor 
som rör barn

mandat - Natoledda styrkor bevakar att freden 
upprätthålls på mandat av FN, det betyder att de gör 
detta på uppdrag av FN

Barnkonventionen - FN:s konvention om barnets 
rättigheter, innehåller bestämmelser om mänskliga 
rättigheter för barn

Generalförsamlingen - FN:s riksdag

Säkerhetsrådet - FN:s regering som fattar de 
bindande besluten

1



Instuderingsfrågor till filmen:

Inledningen
Många barn har det tufft på olika sätt i olika delar av världen. Ge exempel på orsaker till att 
barn far illa

Krig, fattigdom, sjukdom, svält, föräldralöshet och barnarbete.

Generalförsamlingen i New York – FN:s mål och organisation
Varför bildades FN?

Förenta Nationerna, FN, bildades efter andra världskriget för att förhindra fler krig.
 
Vilken är generalförsamlingens respektive säkerhetsrådets roll i FN?

I Generalförsamlingen diskuteras förslag och idéer, men församlingen kan bara ge 
rekommendationer till beslut. Det är Säkerhetsrådet som bestämmer. 
 
Femton länder finns representerade i Säkerhetsrådet. Fem länder är ständiga – permanenta 
medlemmar. De som inte är ständiga väljs in av generalförsamlingen. Vartannat år är det val 
och då ersätts fem länder i rådet. Vilka länder är de fem permanenta medlemmarna i 
Säkerhetsrådet?

USA, Storbritannien, Frankrike, Ryssland och Kina.

Vad betyder det att de fem permanenta länderna i Säkerhetsrådet har vetorätt? 

Om något av länderna är emot ett förslag så stoppas förslaget.

Vilken är den vanligaste kritiken mot FN?

Att det pratas mycket men det fattas inga beslut eftersom alla fem permanenta medlemsländer 
sällan är eniga.
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Instuderingsfrågor till filmen (forts):

Barnkonventionen
UNICEF, FN:s organ som arbetar med frågor som rör barn, har tagit fram Barnkonventionen med 
barns rättigheter. Vilka två länder har inte accepterat FN:s barnkonvention?

USA och Somalia.

Varför inte?

Somalia har inte någon fungerande regering som kunnat fatta något beslut för eller emot 
konventionen. USA:s delstaters rätt att fatta sina egna lagar gör det svårt att få igenom lagar som 
gäller i hela landet.

Shebreghan, Afghanistan
Jämför er skolmiljö med flickornas skolmiljö i Afghanistan, som visas i filmen. Vad finns det för 
hjälpmedel i skolan. Fundera över vilka likheter och skillnader som finns mellan skolmiljöerna?

Säkerhet, klassernas storlek, ljudnivåer, lokaler, skolböcker och andra läromedel.

Dabaab, Kenya
Vid hungerkatastrofer som den på Afrikas horn, delar FN inte bara ut mat i flyktinglägren, de ser 
även till att det finns andra viktiga saker i flyktinglägren. Vad hjälper de till med mer? 

Skolor och sjukvård.

Mazar-e Sharif, Afghanistan
NATO är ett samarbete mellan flera länders arméer, och har 
28 medlemmar. Där ingår till exempel många europeiska 
länder, Kanada och USA. Är Sverige med i NATO?

Nej, men när NATO får ett FN-uppdrag kan Sverige vara med
i insatsen. Men Sverige är en neutral stat.

Vad är det för skillnad mellan FN-soldater och NATO-soldater 
när det handlar om när de får skjuta mot andra soldater i en 
hotfull situation?

NATO-soldater får skjuta när de känner sig hotade av andra 
soldater. För FN-soldater räcker inte det för att få avlossa 
något vapen, utan de andra soldaterna måste skjuta på FN-
soldaterna för att FN-soldaterna ska få besvara elden.
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”Millenniemålen”

Världens länder har ställt sig bakom ”Millenniemålen” 
som ska uppnås till år 2015 för en bättre värld. Men det 
går långsamt. Ta reda på vilka millenniemålen är.

Dessa är målen:
Halvera jordens fattigdom och hunger
Se till att alla barn får grundskola
Öka jämställdheten mellan kvinnor och män
Minska barndödligheten
Förbättra mödrahälsan
Stoppa spridningen av HIV och Aids
Säkra en hållbar utveckling (en utveckling 
med hänsyn till klimat och miljö) 

Arbeta vidare...

Låt eleverna arbeta vidare och göra efterforskningar på internet individuellt eller i grupp:

Barnkonventionen
Dela upp barnkonventionens 54 punkter i klassen, antingen som enskild uppgift eller grupparbete. 
Låt sedan eleverna skriva ned nummer och rättighet samt förklara (eller illustrera) dessa på stora 
papper som sedan sätts upp på väggen i nummerordning. 

Kritik mot Sverige
Sverige har fått utstå en del kritik när det handlar om vårt förhållande till barnkonventionen, varför 
då?

Sverige har förbundit sig att följa barnkonventionen, men den gäller inte som lag. Det finns en del 
brister i vår lagstiftning och hur vi tillämpar den. Det finns de som vill att barnkonventionen ska 
gälla som lag eftersom de menar att fler svenska lagar och bestämmelser som rör barn då skulle 
tas på större allvar och gälla alla barn i Sverige. 
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