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Livet är inte rättvist
Syfte och mål

I  förberedelserna  för  denna  aktivitet  har  vi  arbetat  utifrån  följande  målspår:  
• Förståelse  för  omvärlden  
• Aktiv  i  samhället  
• Problemlösning  
• Kritiskt  tänkande    
  
Det  vi  försöker  förmedla  är  att  livet  inte  är  rättvist,  men  att  vi  tillsammans  kan  
försöka  göra  något  åt  detta.  
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UPPTÄCKARE OCH ÄVENTYRARE
Orättvis Frisbee Ultimate
Bestäm  dig  innan  för  vilket  lag  som  ska  få  övertaget  och  dela  ut  något  av  följande  
straff  till  det  andra  laget:  
•

De  får  bara  spela  med  "ʺfel"ʺ  hand,  (vänsterhänta  spelar  med  höger  hand)  och  
linda  in  deras  vänsterhand  i  scouthalsduken.  

•

De  måste  sitta  ihop  2  och  2,  bind  fast  dem  i  armarna  med  halsduken  

•

Var  en  väldigt  partisk  domare  

•

Kommer  du  på  något  mer  så  att  det  blir  orättvist  så  får  du  gärna  använda  det.  

Själva  spelet  går  till  så  att  varje  lag  har  ett  mål  som  det  andra  laget  ska  göra  mål  på.  
Mål  gör  man  genom  att  man  kastar  frisbeen  till  en  lagkamrat  som  står  på  andra  sidan  
motståndarlagets  mål  så  att  frisbeen  korsar  mållinjen  och  blir  fångad.  
När  en  spelare  har  frisbeen  får  den  inte  flytta  på  sig.  Om  frisbeen  inte  fångas  så  får  
vem  som  helst  ta  den,  men  man  får  aldrig  rycka  den  ur  handen  på  någon  eller  
använda  fötterna  på  den.  
En  match  är  15  min  lång  med  två  halvlekar  med  sidbyte.  
När  matchen  är  slut,  samla  lagen  och  fundera  över  orättvisa  och  rättvisa  tillsammans  

Orättvis fotboll
Nu  får  det  andra  laget  som  var  utsatt  i  Frisbee  Ultimate  vara  "ʺfavoritlaget"ʺ.  Du  kan  
dela  ut  något  av  följande  straff  till  det  andra  laget:  
•

Spela  utan  skor  

•

Ett  mycket  större  mål  

•

Bara  se  med  ett  öga,  bind  för  ett  öga  med  scouthalsduken  

•

Kommer  du  på  något  mer  så  att  det  blir  orättvist  så  får  du  gärna  använda  det.  

Matchen  är  15  min  lång  med  två  halvlekar  med  sidbyte.  
När  matchen  är  slut,  samla  lagen  och  fundera  över  orättvisa  och  rättvisa  tillsammans  
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UTMANARE OCH ROVER
Rollspel om klimat
Läs  igenom  spelreglerna  och  rollkorten,  fördela  sedan  vem  av  funktionärerna  som  är  
rollspelsledare  och  får  rollen  som  ordförande  och  vilka  som  hjälper  patrullerna  med  
rollkorten.  
Beroende  på  hur  stor  by,  hur  många  patruller  det  är,  får  ni  fördela  rollerna.  I  någon  
by  kommer  varje  patrull  få  var  sitt  rollkort,  i  en  annan  kanske  det  blir  bättre  att  dela  
upp  alla  deltagarna  så  att  så  många  rollkort  som  möjligt  kommer  med.  Några  
rollkort  har  liknande  funktioner  så  i  de  byar  det  nästan  finns  till  alla  roller  kan  ni  
även  välja  att  ta  bort  några  rollkort.  
Hela  rollspelet  kan  du  läsa  på  
www.barnochklimat.se/klimat/utbildningsmaterial/klimatrollspelet/index.html  
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