
   
Aktivitet – innledning om See Me 

Denne aktiviteten kan gjøres i tilknytning til en innledning om See Me, i sammenheng med den 

medfølgende presentasjonen.  

Formål: Formålet med illustrasjonen er å gi noen enkle bilder på hvordan verden ser ut og hvordan 

fordelingen av rikdom i verden ser ut. Aktiviteten er tenkt å være en innledning til en presentasjon av See 

Me prosjektet. Sammen med PowerPoint presentasjonen har aktiviteten som mål å illustrere at:  

- Vi lever i en stor og sammensatt verden.  

- Det er fortsatt slik at alt for mange lever i fattigdom, og mangler mye av det de trenger i 

hverdagen. Det gjør at mange barn og unge har færre muligheter enn det vi ofte tar for gitt her i 

Norge. 

- Samtidig ser vi at verden blir stadig bedre og at flere og flere for eksempel får går på skole, får 

tilgang til helsetjenester, og kommer seg ut av fattigdom. Dette er blant annet et tegn på at det det 

nytter å engasjere seg!  

- Så lenge det fortsatt finnes ulikhet og urettferdighet i verden har vi et kall til å engasjere oss for å 

gjøre en forskjell.   

Tid: Illustrasjonen og presentasjonen bør kun ta mellom 5 og 10 minutter 

Det du trenger: 

- En person leder aktiviteten og bruker dette manuset.  

- 7 frivillige  

- 7 stoler 

- Lapper der det står «Nord/ Sør Amerika», «Europa», «Afrika» og «Asia».  

- Lapper der det står «16 kr om dagen», «16-64 kr om dagen», «65 – 250 kr om dagen» og «over 250 

kr om dagen» 

Hvis man vil bruke kortere tid kan man for eksempel velge å bare bruke de første to aktivitetene. Som 

alternativ er det også mulig å bare klikke seg igjennom presentasjonen uten å gjøre aktivitetene.  

Fremgangsmåte 

Sett opp stolene foran i lokalet og be de frivillige om å komme opp. Forklar at hver person representerer 

ca. 1 milliard mennesker. [Slide 3] 

Illustrasjon 1:  

Be de frivillige om å fordele seg ut ifra hvor mange de tenker bor på hvert kontinent: Asia (inkl. Australia), 

Nord/ Sør Amerika, Europa (inkl. Russland), og Afrika. [Slide 4] 

Når de har et forslag, kan du sjekke om de har gjort rett, evt. be dem om å stille seg opp i henhold til fasit 

[Slide 5]:   

- 1 person er Nord/ Sør Amerika 

- 1 person er Europa inkl. Russland 

- 1 person er Afrika 

- 4 personer er Asia inkl. Australia 

 



   
 

Illustrasjon 2 

[Slide 6] 

Gjør samme aktivitet igjen, denne gangen med spørsmål om hvor mange som tjener hvor mye: under 16 

kr om dagen, mellom 16 og 64 kr om dagen, mellom 65-250 kr om dagen, eller over 250 kr om dagen.  

Fasit er [Bruk slide 7]:  

- 1 person representerer verdens fattigste, som tjener under 16 kr om dagen 

- 3 personer er i neste kategori, og tjener mellom 16 kr og 64 kr om dagen 

- 2 personer er i den høyere mellominntektskategorien, og tjener mellom 65 kr og 250 kr om dagen 

- 1 person representere de rikeste i verden (inkludert alle nordmenn) som tjener over 250 kr om 

dagen i verden 

 

Her kan gjerne lederen for aktiviteten si at flertallet av verdens befolkning nå lever i mellominntektsland. 

Så kan ledere gjerne også si litt om hvordan livet ser ut for de som befinner seg i den laveste kategorien, 

der sentral stikkord kan være at:  

- Ekstrem fattigdom måles basert på inntekt. Grensen er justert i hvert land, men sier noe om at 

man bare tjener akkurat nok til å overleve. Det betyr at: 

- man bruker mesteparten av sine inntekter kun på å skaffe nok mat   

- man kan ofte ha mangelfull tilgang på rent vann, toalett, helsetjenester. På grunn av dette vil man 

være mer utsatt for sykdom  

- Dette betyr ofte at barn/ ungdom i disse familien må jobbe for å tjene penger, i stedet for å gå på 

skolen 

- Ifølge de siste tallene er det litt over 700 millioner mennesker som lever i ekstrem fattigdom.  

 

Illustrasjon 3 

[Slide 8] 

Hvis hver stol representerer en syvendedel av verdens rikdom, hvordan fordeler verdens befolkning seg på 

disse stolene? F.eks.: har alle 1 stol hver, eller har den rikeste gruppen 2-3 stoler, eller flere? 

Fasit:  

- Velg ut en som er den rikeste.  

- Si til den rikeste at han eller hun får breie seg på 6 av stolene. Vedkommende kan gjerne legge seg 

ned for å dekke alle stolene. Be resten om å klemme seg inn på den siste stolen 

[Gå så til slide 9]:  

Her kan gjerne lederen for aktiviteten gjerne si at aktiviteten kun er et bilde og dermed ikke helt nøyaktig. 

Men det er en sannhet at selv om vi lever i en verden med mer enn nok ressurser til alle, så er rikdommen 

veldig skjevt fordelt. Faktisk er det slik at bare en håndfull personer eier like mye som den fattigste 

halvparten av verdens befolkning! Og den rikeste 10% av verdens befolkning eier over 85% av 

rikdommen.  



   
Avslutning 

Etter illustrasjonene er ferdig kan lederen presentere resten av informasjonen i PowerPoint 

presentasjonen. En innledning til resten av presentasjonen kan være:  

«Da har vi fått noen illustrasjoner på hvordan verden ser ut. Men er det sånn at verden blir dårligere og 

dårligere, eller blir ting bedre og bedre?»  

 

[Slide 11] 

«Det er veldig mange som tror at verden blir dårligere og dårligere.» 

 

[Slide 12] 

«Men faktisk er det motsatte tilfellet! For eksempel er antallet mennesker som lever i ekstrem fattigdom 

mer enn halvert bare i løpet av de siste 30 årene!» 

 

[Slide 13]  

«Vi danner oss et bilde av virkeligheten basert på overskrifter om tragedier og folk som lider. Det gjør at vi 

tror verden er verre enn den er. Men om du ser på fattigdom, helse, og utdanning, så blir verden faktisk et 

stadig bedre sted å være.» 

 

[Slide 14] 

«Likevel, som vi har sett fra aktivitetene i dag, så gjenstår det fortsatt mye ulikhet og urettferdighet i 

verden.  

Antallet mennesker som lever i «ekstrem fattigdom» utgjør fortsatt det samme som ca. 140 ganger Norges 

befolkning.  

Verden jobber sammen om 17 bærekraftsmål som vi skal oppnå i løpet av de neste 15 årene.  Et av 

målene er å utrydde ekstrem fattigdom – og det er mulig innenfor vår levetid!» 

 

[Slide 15] 

«Dessverre har mange barn og unge i verden fortsatt ikke de samme mulighetene som de fleste barn og 

unge som vokser opp i Norge. Så lenge det finnes urettferdighet i verden har vi et kall til å være med og 

bidra.  

See Me har som mål å styrke framtidsutsiktene til barn og unge i Moldova. Takk for at du er med på å 

støtte dette arbeidet!» 


