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BAKGRUNN FOR ADRAs HJELPEAKSJON I 2019 

LANDFOKUS: Niger  

UTDANNING I NIGER 

TEMA: TIDLIGE EKTESKAP 

OM UTDANNING og UTVIKLING  

Alle barn! I alle land! På skolen! 
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BAKGRUNN 

Skolen forandrer alt 

262 millioner barn og ungdommer i verden under 18 år går ikke på skolen. Til tross for dette, vet vi at 
alle barn i alle land, ifølge barnekonvensjonen, har rett til å gå på skolen og få tilgang til 
kvalitetsutdanning.  
Kvalitetsutdanning betyr blant annet at barna faktisk skal lære noe den tiden de er på skolen – og at 
alle barn, uavhengig av funksjonsevne, skal inkluderes i klasserommet og få lov til å 
lære etter sine forutsetninger. 80% av alle med nedsatt funksjonsevne bor i 
dag i utviklingsland. Mange av disse barna holdes utenfor skolen. 

ADRA Norge jobber i 6 av verdens fattigste land med å utdanne lærere og gi 
utdanning til barn og ungdom. Landene der vi har vårt arbeide er alle 
sårbare fra krig og/eller konflikt, men ett år i et barns liv er lang tid. Barna og 
ungdommene fortjener en framtid! Dette vil vi fortsette å gjøre noe med – i 
Myanmar, Sør-Sudan, Somalia, Etiopia, Niger og Mali.  

Barn og ungdom som ikke går på skolen er sårbare for menneskehandel og til å bli rekruttert til 
militante grupperinger. De risikerer å måtte arbeide uten lønn og akseptable arbeidsforhold - eller å 
giftes bort som barn og bli gravide som unge tenåringer. Barn i krig eller i katastrofeområder 
(inkludert naturkatastrofer og tørke) er særlig utsatt.   

Ønsket om at alle barn skal få gå på skolen er en anerkjennelse av det enkelte barns verdi og 
potensiale. ADRA har en tro på at alle barn er skapt av Gud og uendelig verdifulle i hans øyne. Barn 
fortjener mulighet til å leve et liv med mening og hensikt – fri fra utnyttelse og fattigdommens 
lenker.  

Hvis alle jenter i verden fikk lov til å gå på skolen og fullføre 
videregående skole ville det være 64% færre tenåringsekteskap 

og 59% færre ungdomsgraviditeter. Jenter som får gå på skolen 
vil tjene 45% mer enn en kvinne uten utdanning. Med 

utdanning, vil hun makte å ta bedre vare på barna sine og 
støtte dem i løpet av skolegangen. Generasjonene som følger vil 

dra nytte av utdannelsen til denne ene jenta.   
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LANDFOKUS 

Niger 

Niger er verdens fattigste land. I 2018 ble landet plassert helt nederst på FNs levekårsindeks (HDI) 
som måler forventet levealder, skolegang og inntektsnivå. Det er et tankekors at Norge er topp 1 på 
den samme listen. Niger ligger plassert i beltet rett sør for Sahara, i et tidvis konfliktrammet område 
som kalles Sahel. Landet har store ørkenområder og er sårbart for tørke og klimaendringer i de kun 
12 prosentene av landet som er dyrkbar mark. Fødselsraten i Niger er den høyeste i verden. Mange 
av barna går sultne til sengs om kvelden. Gjennomsnittlig antall år på skolen i Niger er kun 5 år. 

Areal: 1 266 700 km2 (mer enn 3 ganger så stort som Norge) 

Folketall: ca. 20 millioner 

Verdens yngste befolkning: halvparten under 15 år  

Gjennomsnittlig levealder: 56 år 

Kun 11 % av kvinnene over 15 år kan lese og skrive 

 

Utdanning i Niger 

Utdanning er grunnlaget for all samfunnsutvikling og en rettighet for alle barn. Likevel er det mange 
og komplekse faktorer i Niger som hindrer barna fra å gå på skolen. Fattigdommen er som en rød 
tråd gjennom dette bildet, der kultur og eldgamle tradisjoner spiller inn. Når mor og far aldri har gått 
på skolen selv, har de sjelden kunnskap om hva utdanning handler om - og hvor viktig det er. Andre 
årsaker kan være sikkerhetssituasjonen og trusler fra grupperinger som direkte motarbeider ideen 
om utdanning generelt. Tørke og matmangel kombinert med svakt styresett regionalt og lokalt, 
kompliserer framgang.  
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ADRAs utdanningsarbeid i Niger 

ADRAs pågående arbeid i Niger gir utdanning til mer enn 6000 barn ved 20 skoler i to forskjellige 
distrikt på landsbygda i Niger. Barnas foreldre, lærere, ledere i kommuner, religiøse ledere og 
tradisjonelle ledere i lokalsamfunnene er en del av målgruppen for det pågående femårige 
utdanningsprogrammet.  

Dette gjør vi: 

- Bygger og restaurerer klasserom, brønner og latriner.  
- Fyller klasserommene med nødvendig utstyr.  
- Opplæring i hygiene og sanitær-forhold. 
- Rent drikkevann (borehull og vannsystem). 
- Gir opplæring i livsferdigheter. 
- Opplæring om inkluderende utdanning til foreldregrupper, skolekomiteer og lokale 

myndigheter. «Utdanning for alle» inkluderer funksjonshemmede og elever med 
spesielle behov.  

- Gir videreutdanning til rektorer og lærere 
- Skolemateriell til elevene ved skolene. 
- Skolesekker med solcellelamper. 

Like viktig som alt det konkrete og synlige som skjer i ADRAs program, er det viktige arbeidet knyttet 
til holdninger og verdier. Det handler ofte om å sammen sette seg ned og definere hva som er gode 
verdier i et samfunn, og hva som er skadelige praksiser.  

Mange av skolebarnas foreldre er analfabeter, og dette er en stor hindring for barnas utvikling. 
Gjennom ADRAs arbeid lærer de ved hjelp av deltagende handlingsplaner hvordan de kan hjelpe og 
støtte barna sine.  

Alle de ulike komponentene er viktige for at ressursene vi nedlegger skal være bærekraftig og ha en 
framtid.  

Barna er særlig glade for læremateriellet. Før fantes det bare noen få bøker som sirkulerte, i noen 
tilfeller bare én bok for hele klassen. Nå har hvert barn fått sine egne bøker og kan ta dem med hjem 
og studere videre om ettermiddagene og kveldene, mye takket være solcellelampene som er en del 
av skoleutstyret.  

Til høyre på bildet ser du solcellelampen 
som lader. Det blir tidlig mørkt i Niger, 
derfor er dette blitt et nyttig redskap for 
hele familien! (På bildet ser du Djama, 
«hovedpersonen» for årets Hjelpeaksjon). 

 

 

Antallet elever som søker seg til skolene 
der ADRA investerer, har økt kraftig som 
følge av læremateriellet og ny satsning 
på kvalitet i skolen.  

NIGER  
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«Utdanning er det kraftigste redskapet som du kan bruke til å endre verden.» Nelson Mandela 

 

FØR: 

Vekslende kvalitet på bygg! Her kan læreren knapt stå inne i klasserommet. Barna sitter på 
sand og jord. Vind, storm og tropisk regn kan raskt ødelegge:  

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 

Tidlige ekteskap.  
Djamas historie 

Skolen forandret alt for Djama (13). Hun skulle giftes bort, men heldigvis ble det ikke slik. I Niger er 
det ingen selvfølge at jenter går på skolen. Ofte er det slik at jenter som tas ut av skolen og ikke 
fullfører, giftes bort. 

«Jeg ville henne ikke noe vondt, men vi visste ikke bedre,» forteller moren, Fatouma, 35.  «Men skolen 
ble annerledes og attraktiv etter at ADRA kom, og da ville Djama gjerne begynne der igjen. ADRA har 
gitt henne skolebøker og solcellebelysning slik at hun kan lese om kvelden. Planene ble endret, og 
det er alle fornøyd med!» 

Djama forteller at klasserommet tidligere var i ei gresshytte. De hadde ingen bøker eller 
skolemateriell. Nå synes hun det er motiverende å få komme til et ordentlig klasserom der de slipper 
å sitte i støvet på bakken, sånn som det var før. Hun forteller: «Foreldrene mine ville at jeg skulle 
giftes bort, men jeg ville bare på skolen. Nå kan vi som har lært å lese og skrive også hjelpe 
foreldrene våre.» 

Moren til Djama har aldri gått på skolen selv. Det er fremdeles mange foreldre i dette samfunnet 
som ikke forstår hensikten med å sende barna til skolen. Mange opplever det som en stor risiko å 
sende jentene til skolen. De sier: «Hvem skal beskytte dem der?» 

ADRA jobber med lokale ledere og foreldregrupper for å endre holdninger og skape engasjement for 
utviklingen av deres eget samfunn. Det gir merkbare forandringer. 
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Unge jenter i Niger risikerer tidlige ekteskap og risikofylte barnefødsler. ADRAs utdanningsprogram 
bidrar til å endre holdninger og praksis. Gjennom undervisning av lærere, nye klasserom, skolebøker, 
blyanter, skolesekker, solcellelamper og de små nettbrettene som elevene har tilgang til i sine e-
lærings-klasserom, styrkes skolen og blir mer attraktiv. 

I dag er det 131 millioner jenter i verden som ikke går på skolen. Jenter som blir gravide i svært ung 
alder må ofte slutte på skolen selv om de hadde ønsket å fortsette. En tredel av jenter i utviklingsland 
gifter seg før de fyller 18 år, og 1 av 9 gifter seg før de fyller 15. 

 
I Niger møter vi jenter som blir presset inn i ekteskap lenge før 15-årsalderen. Å gjennomgå en 
fødsel er en stor risiko for ei altfor ung mor og spedbarnet. Utdanning og godt samarbeid kan 
endre holdninger og forebygge tidlige ekteskap. På denne måten kan vi si at ADRAs helhetlige 
arbeid for utdanning redder liv! 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Djama til venstre på bildet 

 

SKOLEN SOM FORANDRER ALT 
Filmen om Djama  

Samtale:  

 Hva føler du nå etter at du har sett filmen om Djama? 
 Hva er det som må være på plass for at vi kan kalle det «skole» i Norge? 
 Hva var det som utfordret deg mest i denne filmen? 
 Hvor mye visste du om tidlige ekteskap fra før? 
 Filmen berører Bærekraftsmål 4. Hvilke andre Bærekraftsmål berører ADRA i tillegg gjennom 

utdanningsprogrammet i Niger? 
 Hvorfor kan vi si at utdanning påvirker alle sider av et samfunn? 
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Barn med funksjonsnedsettelser er nå velkommen 
på skolen! Slik var det dessverre ikke før.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLE BARN! I ALLE LAND! PÅ SKOLEN! 

262 millioner barn og ungdommer i verden går ikke på skolen. Til tross for dette vet vi at barn i alle 
land har rett til å være på skolen og få mulighet til kvalitetsutdanning. Det globale ADRA-nettverket, i 
samarbeid med Adventistkirken internasjonalt, har lansert en holdnings- og 
bevisstgjøringskampanje knyttet til utdanning. Kampanjen heter ALLE BARN. I ALLE LAND. PÅ 
SKOLEN! Det er vårt ønske og mål at alle barn i hele verden skal få gå på skolen! 

Kvalitetsutdanning betyr blant annet at barn faktisk skal lære noe på skolen – og at alle barn, uansett 
funksjonsevne inkluderes i klasserommet og får lov til å lære etter sine forutsetninger. 80% av alle 
med nedsatt funksjonsevne bor i dag i utviklingsland. 

ADRA Norge jobber i 6 av verdens fattigste land med å gi skolegang til barn og ungdom – og 
utdanne lærere. Disse landene er sårbare fra krig og interne og eksterne konflikter, - men barna og 
ungdommene fortjener en framtid. ADRA Norge vil fortsette å satse på utdanning – i Myanmar, Sør-
Sudan, Somalia, Etiopia, Niger og Mali. 
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Barn og ungdom som ikke går på skolen, er sårbare for moderne 
slaveri; menneskehandel, tvangsarbeid og å bli rekruttert til 
militante grupperinger. De risikerer å måtte arbeide uten lønn og 
akseptable arbeidsforhold – eller å giftes bort som barn og bli 
gravide som unge tenåringer.  

Ønsket om at alle barn skal få gå på skolen er en anerkjennelse av 
det enkelte barns verdi og potensiale. Alle barn er skapt av Gud og 
uendelig verdifulle i hans øyne. De fortjener mulighet til å leve et liv 
med mening og hensikt – fri fra utnyttelse og fattigdommens 
lenker. 

Sammen med barnekonvensjonen synliggjør Bærekraftsmålene, 
særlig Bærekraftsmål 4, hvor viktig utdanning er i kampen mot 
fattigdom i verden.  

Den globale kampanjen Every child. Everywhere. In school. skal vare over lengre tid og bestå av flere 
tiltak og arrangement. Over hele verden samler ADRA, skoler og kirker underskrifter for barns rett til 
skolegang.  

Underskriftskampanjen er ett av flere globale tiltak fra ADRA for solidarisk å rette søkelyset på de 
mange millioner barn og unge i verden i dag som ikke får mulighet til å gå på skolen. 

 

 

DU KAN SKRIVE UNDER  
Alle som er over 13 år kan skrive under på vår underskriftskampanje. Klikk gjerne inn på nettsiden 
www.adra.org/inschool Når vi målet på 1 millioner underskrifter, vil underskriftene presenteres for 

innflytelsesrike ledere innen utdanning, nødhjelp og utvikling neste sommer. 

 
 

 

http://www.adra.org/inschool
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VISJON – MANDAT – MOTTO – OM ADRA 

 

VÅR VISJON 

En verden uten fattigdom der hvert menneske kan utøve sin rett til å nå sitt potensial og leve et 
verdig liv 

VÅRT MANDAT 

Å tjene mennesker – så alle kan få de mulighetene i livet som Gud hadde tenkt 

VÅRT MOTTO 

Rettferdighet.  

Omsorg.  

Kjærlighet.  

 

 

 

 

 

 

 

KORT OM ADRA  

ADRA er Adventistkirkens humanitære arm, en hjelpeorganisasjon som arbeider i ca. 130 land. Vi 
samarbeider med mennesker i lokalsamfunn, organisasjoner, myndigheter, kirker og institusjoner 
for å skape rettferdig, bærekraftig og positiv utvikling gjennom styrkende og myndiggjørende 
partnerskap og ansvarlig handling. Vi hjelper mennesker i nød uavhengig av alder, kjønn, etnisk 
bakgrunn og politisk eller religiøs tilhørighet.  
ADRA Norges programmer legger vekt på å bedre kvinners og barns arbeids- og livssituasjon 
gjennom kvalitetsutdanning og livslang læring for alle. 
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NORGE 

RESSURSBANK FOR LÆRER OG ELEV: GLOBAL LÆRING 

Fagfornyelsen; nytt læreplanverk: 
Du er kjent med at det fra 2020 tas i bruk nye læreplaner for norsk skole - for grunnskolen og 
videregående opplæring. Allerede høsten 2019 starter noen skoler med forsøk. Bakgrunn for fornyet 
læreplan er et ønske om at det elevene lærer skal være relevant og elevene skal gis mulighet til 
dybdelæring. Fag og emner skal sees i sammenheng. Slik fagene med sine ulike mål er beskrevet i 
dag, gis det mange rom for å inkludere utvikling, bærekraft og menneskerettigheter; tema som er 
tydelig relatert til ADRAs arbeid. Men med de nye tverrfaglige temaene vil disse mulighetene styrkes.  

De tre tverrfaglige temaene som prioriteres er  

- Demokrati og medborgerskap 
- Bærekraftig utvikling 
- Folkehelse og livsmestring 

Dette er ikke egne fag, men samfunnsaktuelle temaer som skal prioriteres i alle fag der det er 
relevant. Flere organisasjoner, blant annet FN-sambandet, har uttrykt skuffelse for at ikke de 
tverrfaglige temaene ikke nødvendigvis skal integreres i alle fag, som var den opprinnelige 
intensjonen og et ønske fra læreplangruppene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÆREKRAFTSMÅLENE 
Bærekraftsmål 4 handler om å gi god utdanning. Det handler om tilgang – og det handler om 
kvalitet. Vi i ADRA er ikke alene når vi hevder at Bærekraftsmål 4 er viktig for oppfyllelsen av alle de 
andre Bærekraftsmålene.  

FNs levekårsundersøkelse  
 FNs levekårsundersøkelse fra 2018 opplyser oss om at Norge er verdens rikeste land og Niger 
verdens fattigste. http://hdr.undp.org/en/composite/HDI  
Tallene er blitt til ved å regne på forhold knyttet til helse, utdanning og levekår.  

 

http://hdr.undp.org/en/composite/HDI
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Viktige spørsmål til idémyldring og samtaler i klassen 
NB! Må tilpasses ulike aldersgrupper 

 

Hvem skaper endring i verden i dag, og hvor er de å finne?  
Her er noen forslag i tillegg til det dere kommer fram til:  
enkeltmennesker 
organisasjoner (ikke-statlige organisasjoner) 
Privat sektor 
Religiøse institusjoner 
Regjeringer og myndigheter 
Media / sosiale medier 
VIP-engasjement: musikere, skuespillere 
Finanssystemer 
Fagforeninger 
Universiteter, skoler 
 

Hva gjøres for å skape forandring i verden i dag? 
Det drives undervisning 
Informasjon og promotering 
Kampanjer 
Lobby og tale for saken overfor innflytelsesrike personer 
Forskning 
Kapasitetsbygging 
Gi Hjelp 
Internasjonale avtaler 
Dokumentasjon 
Utviklingsarbeid 
Fredstiltak 

 

Hva kan vi gjøre i Norge når vi vil leve som bevisste borgere i en global verden? Hva kan jeg 
gjøre? 
Hjemme kan vi for eksempel:  
Redusere forbruk, bruke på nytt, resirkulere.  

Hvordan gjør vi det konkret? 
Sortere søppel. Bruke mindre plast. Spare strøm?  
 
Vi forsøker å handle etisk på skolen, jobb og når vi reiser: Fair trade  
 

Her er flere ideer:  

- Bruk minst mulig papir. Ikke print unødig.  
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- Oppmuntre andre til å velge miljøvennlige løsninger. 

- Gjør undersøkelser på nettet for å handle mest mulig rettferdig og fra firma som ikke misbruker 
mennesker eller natur. 

- Rapporter om mobbing på nett eller på skolen. Si fra når noe ikke er greit! 

- Del, ikke bare lik. Når du ser noe interessant i sosiale medier om barns rettigheter, utdanning eller 
miljø; del så vennene dine oppdager det du deler. 

- Skjær ned på forbruk: Fyll vaskemaskin og oppvaskmaskin godt.  

- Spis vegetarisk eller spis mindre kjøtt. Det skal mye mer ressurser til å lage kjøtt enn planter.  

- Ikke kast så mye mat. Bruk fryseren! 

- Sjekk ut nye komposttrender! 

- Resirkuler så godt du kan. Kast aldri brukte batterier i vanlig søppel.  

- Kjøp smart. Planlegg måltider, bruk handlelister og unngå impulskjøp. Ikke la noen lure deg til å 
kjøpe mer mat enn du trenger.  

- Unngå å kjøpe vann. I Norge er som regel vannet i springen helt OK.  

- Tenk over plastikkposeforbruket. Plastikk forurenser, og vi kan bidra til at det ikke skjer når vi tar 
med oss en pose hjemmefra.  

- Sjekk hva bruktbutikkene selger før du går og kjøper nytt. 

- Gi bort det du ikke trenger, eller selg det på finn.no, loppemarked eller baklukeloppis. Pengene kan 
veldig gjerne gå til et godt formål. 
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Hvordan ser du verden?  
Ta en titt på en globus så ofte du kan! 
Går det egentlig an å lage et flatt verdenskart? 
Sjekk hvordan verdenskartet er blitt til, for eksempel forskjellen på Mercator projection og Gall Peters 
projection. Det sies at Mercator projection ble laget for å hjelpe å finne veien for de som drev handel 
fra Europa. Europa er i sentrum.  

Her er en film om utfordringene med å lage et flatt verdenskart: 
https://www.youtube.com/watch?v=kIID5FDi2JQ (engelsk) 
 

More than one story 

Last appen More than one story og finn samtalepunkter. Oppgavene kan brukes til å bli kjent, som 
icebreakere, som samtaleinnledere i klassen eller som skriveoppgaver i norsk, engelsk eller andre 
fag.   

 

 

 

 

La Niger være synlig i klasserommet! 

Niger-veggen: La en av klasserommets vegger være Niger-veggen. Her festes det vi kan finne av 
opplysninger om landet og menneskene. Før vi tar det ned etter lang tid, husker vi å ta bilde av det vi 
har laget! 

Drømmetre: Min drøm for barna i Niger, verdens fattigste land. Tegn, skriv og klipp ut. Heng 
«drømmer» på et tre eller noen kvister. 

ADRA-treet: Her samler vi minner, sitater og symboler som inspirerer oss gjennom året 

https://www.youtube.com/watch?v=kIID5FDi2JQ
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Takknemlighetsdagbok: Lytt! Les! Skriv! 

For elevene gir det å lage en takknemlighetsdagbok tid for stille refleksjon. Det kan være godt for 
kropp og sinn, velvære, relasjoner, følelser – og hjelpe eleven å finne en balanse i sitt eget liv. 

Hvilke kilder til takknemlighet og glede vet vi om?  
Begynn med å lage et tankekart om takknemlighet og hva det betyr.  
Tankekartet kan lages sammen først - og alene etterpå.  

Let etter fine sitater om takknemlighet, eller lag og fremfør drama eller dukketeater om 
vennskap og takknemlighet. 
 

Lag forside på boka.  

Uke 1 Vers. Finn ditt eget vers eller sitat om takknemlighet, eller bruk dette:  

Lykkelig er den som ikke sørger over hva han mangler, men gleder seg over hva han har. 
 
Uke 2 Dikt. Lag eget dikt om takknemlighet eller bruk et dikt du finner.  

Uke 3 Skriv en positiv ting denne uken som andre fortjener æren for 

Uke 4 Hva er den beste gaven som noen noen gang har gitt deg 

Uke 5 Skriv om noe du er glad for. Kan du gi dette videre til noen andre? 

Uke 6 En positiv hendelse i livet (Som ikke kostet mange penger) 

Uke 7 En ting i huset som du er takknemlig for  
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Uke 8 Bibel. Velg vers eller historier i Bibelen som handler om takknemlighet. Her er forslag til noen:  

Filipperbrevet 4,6: 

Salme 106,1-2: 

Jakobs brev 1,17: 

2 Korintierbrev 9,15: 

Kolosserbrevet 4,2: 

1 Tessalonikerbrev 5,16-18: 

Johannes’ åpenbaring 5,12: 

Kolosserbrevet 2,6-7: 

Salme 28,6-7: 

1 Korintierbrev 15,56-57: 

Efeserbrevet 5,4: 

Lukas-evangeliet 17,12-19: 

 

Uke 9 Sang En sang om takknemlighet. Finnes det?  

Uke 10 Kan vi arrangere noe for barnehagen, på et gamlehjem? Plukke søppel? Plante 
blomster (løker)? Gjør et slikt tiltak og lim bilder inn i boka fra arrangementet.  

 

Ideen om en takknemlighetsdagbok er videreutviklet fra en ide funnet på malimo.no 
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BÆREKRAFTSLØYPA

Bærekraftsløypa kan brukes som den er, men vi tror den blir best hvis du jobber litt og 
tilpasser de rammene du har. Fyll gjerne ut med egne aktiviteter og ideer!  
Til denne løypa, er det best å plassere en voksen eller større elev på de fleste postene som 
veiledere og hjelpere.  
 
Begynn med å laste opp bilde av ett og ett bærekraftsmål og plastlaminer:  
Du finner ikoner og logoer til nedlasting her: https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal 
Utstyret som trengs til gjennomføringen står beskrevet under i dokumentet under.  
 
LENKEN TIL ALLE VEDLEGGENE FINNER DU HER:  
 
https://www.dropbox.com/sh/mi7wlmy1s0rfhvg/AABj5Y6GdzWT2H8l7pi_HYzna?dl=0 
 
 
 

 

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal
https://www.dropbox.com/sh/mi7wlmy1s0rfhvg/AABj5Y6GdzWT2H8l7pi_HYzna?dl=0
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Poster Beskrivelse 

 
 A  
 
 

 
Finne spiselige vekster i 
naturen 
10min 

Intro: En måte å bekjempe sult på er å lære å dyrke jorden, fiske 
og lignende.  Hva med her i Norge? «Si at dere hadde gått dere 
bort i skogen…» 
 
Aktivitet: Finn så mange spiselige planter og vekster i naturen 
som dere kan, ut i fra oversikten/forslagene. 
 
Utstyr: Laminert ark med bilde og navn på spiselige vekster, ark 
med punkter til postleder, plasthansker, stoppeklokke(mobil) 

 
 B 
 
 

 
PingPong og vann 
5-10min 

Intro: Vi er heldige som har mye vann. Noen må reise langt for å 
få vann. 
 
Aktivitet: Bruk skjeer til å fylle en kopp. La elevene gå en viss 
avstand fra vannkilden til koppen. Tiden stoppes når én person 
klarer å blåse ping-pongballen ut av koppen. 
 
Utstyr: pingpongball(er), stoppeklokke på mobil, drikkeglass, 
skjeer, en krakk/et lite bord 

 
C                                     

 
 
 
Bokstavkjeksleken 
5min + 2min 

Intro: Uten skole hadde vi ingen sykepleiere, leger, politimenn, 
lærere. Utdanning er viktig! Hva er noe av det første vi lærer? 
Bokstaver! 
 
Aktivitet: Bokstavkjeksleken. Kategori: Skole. Førstemann som 
svarer rett på riktig bokstav, får kjeksen. Saml bokstavene og 
lag så mange ord som mulig etterpå. Laget får beholde kjeksen 
etter posten. 
 
Utstyr: 1-3 esker med bokstavkjeks, A3 ark (til å legge ut ordene 
på) 

 
 D 
 
 

 
 
«JA» / «NEI» 
 
<10min 

Intro: Del gruppen i to basert på fargen de har på klærne, eller 
alder. Avslutt aktiviteten med å poengtere at vi kan være ulike 
på noen områder, men på mange andre områder er vi like, og 
ved å finne likhetene, kan vi fjerne ulikhetene mellom 
hverandre.  
 
Aktivitet: Et ark med ordet «JA» og et ark med ordet «NEI» i hver 
sin ende av et gitt område. En påstand blir lest opp og barna må 
bestemme seg for om de er enige eller uenige med det som blir 
sagt. 
 
Utstyr: Laminert ark med ordet «enig» og et ark med ordet 
«uenig». Ark med påstander. 
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 E 
 
 

 
 
Bærekraftig papirbåt 
10min 

Intro: Si noe kort om fornybar energi (sammenligne en fyrstikk 
som brenner opp(ikke-fornybar) med å blåse for å få en båt til å 
flytte på seg (fornybar)).  Gjenbruk (avispapir). 
 
Aktivitet: Brette en papirbåt(er) etter instruksjonene. Må kunne 
være bærekraftig: Må kunne bære to små kongler, og kunne 
blåses frem og tilbake i baljen x3 uten å synke 
 
Utstyr: Laminert ark med instruksjoner til hvordan man bretter 
papirbåt, 3-4 Aviser, små kongler, avlang balje(el.l.) med vann 

 
 F 
 
 

 
 
 
Naturens moteshow 
10min 
- Kan gå UTEN FRIVILLIGE 

Intro: For å kunne ta bedre vare på alle mennesker og planeten 
vår, er det viktig at det vi lager kan bli brukt igjen. Planter, 
grener og blomster er eksempler på ting i naturen som med 
tiden blir til jord, og som igjen kan bli til nye planter og trær.  
Aktivitet: Bruk grener, kvister, stener etc. som ligger på bakken 
til å lage en catwalk, med folk som går på den og viser frem de 
nyeste og mest moderne GJENBRUKBARE klær. (Når dere er 
ferdig, så kan dere ta det med til kjerneleder for godkjennelse 
og signatur.) 
Utstyr: Laminert ark med instruksjoner. (Plate/Tallerken for å 
kunne frakte produktet til kjerneleder.) 

 
G 
 
 

Bygge pappkopptårn 3-
5min 

Intro: Når man skal bygge et hus er det viktig at det er stabilt og 
ikke raser sammen. Det må kunne holde over lengre tid. 
 
Aktivitet: Bruk pappkoppene til å bygge et så høyt tårn som 
mulig, MEN det er ikke lov å snakke sammen 
 
Utstyr: Pappkopper, et flatt og sikkert underlag, skjermet for 
vind 

 
H 
 
 

 
Plukke plast 2-5min 

Intro: Vi må ta vare på naturen; den tar jo vare på oss! Har dere 
hørt om hvalen som døde pga plast i magen? 
 
Aktivitet: Finn så mye søppel (saker som ikke skal være i 
naturen) som mulig innenfor det avgrensede området 
 
Utstyr: Kosedyr (hval, sel eller fugl) som sitter fast i plastsøppel, 
ikke-skadelig søppel og gjenstander 

 
                I 
 
 
 
 
 
Labyrint i blinde + Video 
 

Intro: Fred og rettferdighet. Ingen vil at søster/bror skal få mer 
godteri enn deg; det er urettferdig! Men livet er ikke alltid 
rettferdig; vi skal se en video om det, men først må dere 
gjennom en labyrint!  
 
Aktivitet: 1.Må igjennom labyrint for å se video. «Tegne labyrint» 
To og to går sammen. En får bind for øynene, denne personen 
får også et ark med en labyrint og en tusj. Den andre personen 
som ikke har bind for øynene skal så lede den som har bind for 
øynene til å kunne tegne seg fra begynnelsen til slutten på 
arket. De får bare lov å gi verbale instrukser, så den andre må 
lytte nøye til hva som blir sagt og tegne sakte! 
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Tidsramme:  

- 20-30min: Samle, informere, introdusere, dele 
opp i lag 

- 1,5-2t: ADRA-løype 
- 15-25min: Avslutning og premieutdeling  

Oppsett/regler: 

- Alle samles alle på et bestemt sted inne eller ute for info. 
- Deltakerne deles opp i lag og hvert lag må utnevne en lagleder 

o Lagleders oppgave er å passe på lagarket og sørge for at alle i gruppen er 
inkludert 

- Stjerneløype 
o 10 poster(A-J).  
o En leder i midten/kjernen og poster strødd rundt kjernen. Kjerneleder har 10 

forskjellige ark med de forskjellige post-bokstavene på; «Inngangsbiletter» 
o Hvert lag får en «inngangsbillett» fra kjerneleder, dvs. en lapp med bokstaven til 

en post. Laget må deretter gå til den posten som er markert på lappen. 
o Hvert lag må alltid komme tilbake til kjernestasjonen for å få en ny 

«inngangsbillett» av lagleder og samtidig ta med seg den oppbrukte 
inngangsbiletten. 

o Hvert lag har et lagark som skal signeres av post-leder ved hver post. Dersom 
posten ikke har en post-leder, er det lederen i midten som signerer og gir evt. 
Ekstrapoeng. 

2. Se filmsnutten: «Every child. Everywhere. In school». De som 
vil (over 13 år) kan skrive under på underskriftskampanjen. 
 
Utstyr: Tøystykker til å binde for øynene, flere ark med 
labyrinten, ark med info, projektor, pc, høyttalere, lerret, skjema 
til å skrive under på  

 
               J 
 
 
 
 
Sette målene i riktig 
rekkefølge 
 

Intro: Noen ganger må vi over noen hinder for å nå målene, 
men det er viktig å samarbeide 
 
Aktivitet: Bruke plankebiter for å få hele laget over til den andre 
siden. På den andre siden er det en snor med 17 klesklyper. 
Plasser Bærekraftsmålene i riktig rekkefølge. Trenger laget 
hjelp, må hele laget tilbake igjen med bruk av plankebitene, for 
å få se på fasiten i 10sek. Husk å få lagarket i forkant av 
aktiviteten. 
 
Utstyr: Dobbeltsidig teip, 17 klyper med de 17 bærekraftsmålene 
på, 2 ekstraklyper, snor 

Kjerne 
stasjon

Post A

Post B

Post CPost 
D

Post E

Osv..
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Gulrot/premier: Alle som gjennomfører alle 10 poster/ deltar etter beste evne, får en 
premie, f.eks ADRA bøff. Det laget som har mest ekstrapoeng til slutt får en ekstra premie. 

Man kan få 1-3 ekstrapoeng på hver post. Ekstrapoeng gis på grunnlag av: lagets evne til 
å samarbeide, dele og inkludere alle på laget.  

Til post ledere 

 Fint hvis post-leder gir en kort introduksjon til Bærekraftsmålene i tillegg til hva 
posten går ut på i starten. Under beskrivelsen av hver post står det et forslag til 
hvordan man kan koble Bærekraftsmålene med post aktiviteten. Husk at det bare er 
et forslag og ikke en regel for hvordan man skal gjøre det. Vær kreativ   

 Post-leder har et eget blankt ark hvor han/hun fører opp lagnavnene til de lag som 
har vært innom, samt evt. ekstrapoeng som hvert lag har fått. 

 Post-leder skal også signere på lagarket som hvert lag har, for å bekrefte at de har 
gjennomført posten.  

 

BÆREKRAFTSMÅLENE 

1. Utrydde alle former for fattigdom i hele verden 
2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig 

landbruk 
3. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder 
4. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang 

læring for alle 
5. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling 
6. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle 
7. Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris 
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8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og 
anstendig arbeid for alle 

9. Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og 
bidra til innovasjon 

10. Redusere ulikhet i og mellom land 
11. Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige 
12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre 
13. Handle umiddelbart for å stoppe klimaendringene og bekjempe konsekvensene av 

dem 
14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig 

utvikling 
15. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre 

bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere 
landforringelse samt stanse tap av artsmangfold 

16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge 
for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende 
institusjoner på alle nivåer 

17. Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig 
utvikling 

 

Alle vedleggene til løypa finner du her:  
https://www.dropbox.com/sh/mi7wlmy1s0rfhvg/AABj5Y6GdzWT2H8l
7pi_HYzna?dl=0 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

https://www.dropbox.com/sh/mi7wlmy1s0rfhvg/AABj5Y6GdzWT2H8l7pi_HYzna?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mi7wlmy1s0rfhvg/AABj5Y6GdzWT2H8l7pi_HYzna?dl=0
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Fattigdom i bibelen 
Enkle Bibelstudier og/eller ord og tanker for dagen 
 
Hva betyr ordet fattigdom for deg? (Lag grupper og brainstorm på et ark) 
Skriv/formuler en definisjon.  
La gruppene dele sine definisjoner med alle.  
 
5. mos 15, 1-11 
I gammel tid ga Gud lover som handlet om forholdet til de fattige. Hvordan tror du disse lovene 
påvirket fattigdomsgapet i landet?  
 
Ord. 19,17 
Mister vi noe når vi gir til de fattige? Hvorfor? Hvorfor ikke? 
 
Jakob 2, 14-16 
Hva sies her om kristnes ansvar for mennesker i nød? 
Hvordan kan tro føre til gjerninger? 
Hva sier versene om kristent sosialt ansvar? 
Tror du dette ansvaret handler om her du bor – eller langt unna…? 
Hvilke muligheter har vi til å hjelpe mennesker som lever langt unna; i andre land? 
Hvordan ville du oppsummere versene?  
 
 
2. kor 8, 8-15, 8, 1-7, 9, 6-15 
Hva inspirerte kirken i Makedonia til generøsitet?  
Hva sier Paulus at de som eier mye skal gjøre? 
Hva vil det si at «en gave er fra hjertet»? 
 
 

Absolutt og relativ fattigdom 

Fattigdom handler om å ikke ha mulighet til å leve et fullverdig liv. Fattigdom innebærer mer enn å 
ha lite penger til å kjøpe mat, klær og andre materielle goder, det begrenser også menneskers 
mulighet til å ha innflytelse over eget liv og til å ha en anstendig levestandard. Andelen fattige i 
verden synker i dag raskere enn noen gang. 

Absolutt fattigdom 
Absolutt - eller ekstrem - fattigdom innebærer at en ikke får dekket grunnleggende behov som vann, 
mat, klær, hus, tilgang på grunnutdanning og primære helsetjenester. Grensen for absolutt 
fattigdom går ved Verdensbankens fattigdomsgrense på ca. 15 norske kroner dagen. 

1,3 milliarder mennesker i verden er regnet som ekstremt fattige.  

Relativ fattigdom 
Relativ fattigdom er fattigdom sett i forhold til størstedelen av befolkningen i et land. Grensen for 
relativ fattigdom fastsettes gjennom en nasjonal fattigdomsgrense. 
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Grensen for relativ fattigdom i et rikt land som 
Norge ligger på 50 prosent av 
medianinntekten, det vil si 196 000 for en 
husholdning (2008). Disse personene har ikke 
tilgang på en del goder som er vanlig i Norge, 
men ville vært regnet som velstående i mange 
av verdens fattigste land.  

Det er stor forskjell på absolutt og relativ 
fattigdom, og det er vanskelig og kanskje 
ikke riktig å sette det opp mot hverandre. 

(FN-sambandet/globalis.no) 
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Faktaark 
 

Niger 
  
Niger er et land i Vest-Afrika.  
Hovedstad: Niamey  
Størrelse: 1266700 km2 (3 ganger så stort som Norge)  
Folketall: 20 millioner 
Forventet levealder: 55 år for menn og 56 år for kvinner.  
Verdens yngste befolkning: Halvparten av landets innbyggere er under 15 år.  
 
Språk: Landet har 10 offisielle språk: Fransk, arabisk, buduma, fulfulde, zarma-songhai, 
hausa, kanuri og gourmanchema, tamazigh, tassawaq og tebu. 
Religion: Islam ca. 90%. Kristendom 3 %.  
Penger: CFA-franc; Vestafrikanske franc, som er knyttet opp mot euro.  
Styresett: Niger var en del av Fransk Vest-Afrika, og ble selvstendig republikk 1960. 
Nasjonaldag: 18. desember 
 
Levekårene i Niger er dårlige og landet havner stadig på bunn av FNs levekårsindeks. 
Grunnen til dette er blant annet dårlig skolegang. 11% av kvinnene over 15 år kan lese og 
skrive.  
 
 
 
 
FLAGGET 
  

 
 
 
Fargene i Nigers flagg symboliserer Saharaørkenen (oransje), renhet og håp (hvit) og 
områdene sør i Niger (grønt). Flagget har også en sirkel i midten som står for uavhengighet 
og solen. At flagget har tre farger er en liten hilsen til Frankrike ettersom Niger tidligere var 
en fransk koloni.  
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Om landet  
 
Niger er uten kystlinje og grenser til Mali 
i vest, Algerie og Libya i nord, Tsjad i øst, 
Nigeria og Benin i sør og Burkina Faso i 
sørvest. 
 
Store deler av landet er ørken og tynt 
befolket, mesteparten av landets 
innbyggere bor i det mer fruktbare 
sørvestre hjørnet av landet. 
Hovedstaden Niamey ligger ved floden 
og er landets største by. 
 
Det er hovedsakelig to folkegrupper i Niger. I ørkenområdene i nord finner man tuaregene, 
mens songhai dominerer i jordbruksområder rundt Niamey og langs Niger. Denne delingen 
av landet gjenspeiles både i historie og kultur. 
 
Niger var en del av Fransk Vest-Afrika, ble selvstendig republikk 1960. 
 
Navnet er etter floden Niger, av et tuaregord n'igherren, 'strømmende vann, flod'. Floden 
renner gjennom landet fra vest til øst. 
 
Nigers nasjonalsang er Auprès du grand Niger puissant ('Ved den mektige Niger'). 
 
 
Geografi og miljø 
 
Niger er delt i to klimatiske soner, i nord og øst ligger Sahara, mens det i sørvest, rundt 
Niamey, er en mer fruktbar sone som egner seg for jordbruk. Gjennom den fruktbare delen 
av landet renner Niger. Elven har sitt opphav i Guinea i Vest-Afrika og renner gjennom Mali 
og Niger før den går ut i havet ved kysten av Nigeria. Niger er Afrikas tredje lengste elv, men 
i motsetning til den lengste, Nilen, og den nest lengste, Kongo, så er den ikke veldig vannrik. 
Store deler av Niger renner gjennom tørre områder. 
 
Niger er blant Afrikas tørreste og blant verdens varmeste land. Omtrent to tredeler av 
landets areal er ørken.  
Niger har flere årstider: fra mai til oktober er det regntid, deretter følger en «kaldere» og 
tørrere årstid, kalt harmattan. De kalde og tørre harmattan-vindene er et fenomen over hele 
Vest-Afrika, og da blåser det fra Sahara nordøst i Niger mot sør og vest. 
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Folk og samfunn 
Over nitti prosent av Nigers befolkning er muslimer, disse følger hovedsakelig flere 
retninger innen sufi-islam. Denne sufismen er iblandet lokale religioner og praksiser. Det 
finnes også utøvere av tradisjonelle religioner i Niger. 
Rundt 3 % er kristne.  
 
I alt har landet 10-11 offisielle språk. I hovedstadsområdet er det administrasjonsspråket 
fransk, arabisk, buduma, fulfulde, zarma-songhai, hausa, kanuri og gourmanchema. I nord 
og blant tuaregene er det tamazigh, tassawaq og tebu. 
 
De siste årene har Niger tatt imot flyktninger fra konfliktene i Mali og Nigeria, noe som har 
lagt ytterligere press på få ressurser. 
 
Stat og politikk 
Niger fikk ny grunnlov i 2010. Som tidligere er makten delt mellom presidenten, som formelt 
er statsoverhode, og en statsminister, som styrer regjeringen. Det er regjeringen som har 
utøvende makt og en nasjonalforsamling som har den lovgivende. Nasjonalforsamlingen 
har 113 medlemmer, valgt for en femårsperiode. 
 
Fra 2011 har Mahamadou Issoufou vært president. Han vant en andre periode i 2016, etter at 
opposisjonen boikottet valget. 
 
Militæret er viktig i Niger. Siden 1990 har landet opplevd flere tuaregopprør i nord, i tillegg 
har landet radikale islamistiske grupper. Med konflikt i mange av nabolandene – Mali, 
Nigeria, Libya og Tsjad, er det frykt for mer konflikt også i Niger. Blant annet spekuleres det i 
om Boko Haram, som har sitt utspring blant kanuritalende i Nigeria, vil etablere seg mer 
permanent i Niger. 
 
Historie 
 
I århundrene før vår tidsregning ble det etablert handelsruter over Sahara fra Karthago i 
dagens Tunisia og Egypt. Disse gikk gjennom dagens Niger. Handelsrutene ble mer 
permanente da islam spredte seg i Afrika fra det åttende århundre. Handelen ga opphav til 
flere kongedømmer langs Niger, det viktigste var Songhai-imperiet som nådde sin topp på 
1500-tallet. Da omfattet det store deler av dagens Niger og Mali. Viktige byer i Songhai var 
Timbuktu og Gao i dagens Mali, dette var også kunnskapssentre og et nav for handelsruter 
på tvers av Sahara. Noen av disse gikk gjennom dagens Niger. 
 
Viktige varer var gull, elfenben og slaver. Både Songhai og rikene som kom etterpå var dels 
basert på slavehold. Slaveri ble først kriminalisert i Niger i 2003. 
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Økonomi og næringsliv 
 
Niger har en av de største forekomstene av uran i verden. Uran er viktig både for 
kjernekraftindustrien og for utviklingen av atomvåpen, noe som har gitt Niger en strategisk 
betydning. Uraneksporten fra Niger går hovedsak til Frankrike. Landet har også noe annen 
gruvedrift og noen oljeforekomster. 
 
Ved siden av mineralressurser eksporterer Niger jordbruksprodukter som kveg og 
dyreskinn, peanøtter og løk. Spesielt til Nigeria, i sør. Jordbruket er imidlertid svært sårbart 
for tørke, og dårlige år gjør at landet må importere mat. 
 
Niger sliter med høy utenlandsgjeld. Niger er de aller fleste år avhengig av matvarehjelp. 
 
 
Du kan lese mer om Niger på  
www.fn.no  
BBCs landside om Niger 
CIA World Factbook om Niger 
 
 
Teksten over (Fra «Om landet» er utdrag hentet fra snl.no/Maren Sæbø) 
 
 

Ressurser 

Fra andre organisasjoner i Norge:  
- Benytt FN-sambandets opplegg om barnevennlige skoler og bærekraft. ADRA jobber mange steder 
etter lignende modeller.  
- Det magiske klasserommet (Redd barna) 
- Barnas rettighetskort fra Unicef 
 

Engelsk:  
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/meeting-commitments-are-countries-on-track-
achieve-sdg4.pdf 

Merk også ressurser som nevnes i dokumentet for øvrig.  

 
Litteratur:  
For the least of these, et bibelstudie av Nathan Brown. Pacific Press. ISBN 978-0-8163-6414-5

http://www.fn.no/
file:///C:/Users/gry.haugen/Desktop/HA%202019/barnevennlige%20skoler%20og%20bærekraft
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/meeting-commitments-are-countries-on-track-achieve-sdg4.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/meeting-commitments-are-countries-on-track-achieve-sdg4.pdf
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Du finner oss her – og vi er glade for å kunne hjelpe:  
 

www.adranorge.no - ADRA Norge, Vik senter, 3530 Røyse - Tlf 31 01 33 00 
 
Følg ADRA i sosiale medier, Facebook, twitter og Instagram.  
 
ADRA Norges program i Niger er støttet av NORAD  i samarbeid med ADRAs givere.  

ADRA er medlem av Innsamlingskontrollen i Norge.  

ADRA setter pris på din tilbakemelding når du benytter materiellet fra oss. Skriv til post@adranorge.no 

 

http://www.adranorge.no/
http://www.norad.no/no/tilskudd/tildelinger/frivillige-organisasjoner-f%C3%A5r-mer-til-satsing-p%C3%A5-utdanning

