
INTRO HUNGERSPELET

Hungerspelet är ett spel och ett utbildningsmaterial framtaget av Hungerprojektet, en 
ideell global organisation som driver program i 12 länder i Afrika, Latinamerika och 
Asien. Hungerprojektet verkar för att avskaffa hunger och fattigdom. Det gör vi genom 
att stärka kvinnors position i samhället och genom utbildning så att människor själva 
kan ta sig ur hunger och fattigdom. 

Innan ni börjar spela
Syftet med spelet är att sprida information om hunger och om varför 821 miljoner 
människor lever i kronisk hunger. Vi vill också öka förståelsen för hur de globala målen 
hänger ihop med varandra. Som intro till spelet, visa gärna vår kompletterande film om 
hunger. Det finns mycket utbildningsmaterial på Globala målens hemsida att komplettera 
med för ökad förståelse.

 – Visa filmen ”Allt hänger ihop” som du hittar på Hungerprojektets Youtubekanal,   
 länk: https://youtu.be/7GE2PsAPMIg 
 – På https://www.globalamalen.se/ finns underlag och information om    
 de globala målen
 – På https://stod.hungerprojektet.se/ finns information om hunger och fattigdom 

Praktiskt: Speltid är flexibel, cirka 30-45 minuter. Grupperna kan vara 2-5 personer.

Inled lektionen med att berätta att ni ska prata om varför hunger finns idag när det pro-
duceras tillräckligt med mat för att mätta hela världens befolkning. Världshungern handlar 
om resurser som inte fördelas rättvist och om rättigheter som inte blir tillgodosedda, till 
exempel rätten till utbildning, inflytande i samhället och jämställdhet. Hunger och under-
näring hindrar idag många länders utveckling och tillväxt eftersom otillräckligt intag av 
näringsriktig mat gör det omöjligt för många att ens klara av att arbeta eller utbilda sig. 
Kronisk hunger och undernäring gör att hjärnan inte utvecklas, att barn inte växer och vid 
en katastrof hamnar människor direkt i svält. Barn är särskilt utsatta och varje år dör  
nästan 3 miljoner barn före femårsåldern på grund av undernäring. 

2015 antog FN:s 193 medlemsländer Agenda 2030 – 17 mål med 169 delmål för att uppnå 
social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling år 2030. Mål 2 är Ingen hunger. Även 
om de globala målen har olika nummer, betyder det inte att ett mål prioriteras över det 
andra. Alla målen behövs – och genom att ett mål uppfylls förenklas vägen mot att uppnå 
ett annat. Till exempel: så länge hunger existerar kan vi inte nå de andra målen. 

För att utrota hunger behöver vi röra oss inom sektorer som vid första anblick inte verkar 
ha med mat och jordbruk att göra, som sanitet, jämställdhet, entreprenörskap och hållbar-
het. När vi tar ett helhetsgrepp kring alla dessa områden skapas en miljö där människor får 
möjligheten att själva ta sig ur sin hunger.

Avslutande reflektionsfrågor:  Avsluta gärna lektionen med några avslutande reflektions-
frågor, till exempel: Vad lärde du dig om hunger? Varför är det viktigt att bekämpa hunger? 
Vad förvånade dig mest? Vad är det viktigaste du lärde dig?



Hur spelet kopplar till läroplanen – exempel och förslag
Spelet kopplar till läroplanen i framför allt geografi men även samhällskunskap. Det passar bra 
när eleverna läser om demografi, hållbarhet och de globala målen. I läroplanen för Geografi 1 
för gymnasiet står ”I samband med frågor om hållbar utveckling ska eleverna ges möjlighet att 
analysera konsekvenser av en klimatförändrad värld, tillgång till vattenresurser och odlingsbar 
mark, naturgivna risker och hot, naturresursanvändning och resurskonflikter samt social rättvisa 
och solidaritet utifrån olika perspektiv som kön, sexualitet, klass och etnicitet.” och att ämnet ska 
syfta till att eleverna ”... utvecklar kunskaper om jorden som ett sammanflätat, föränderligt och 
komplext system.”  

Samhällskunskap åk 6-9 Lgr 11, centralt innehåll 
Rättigheter och rättsskipning
– Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
– Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen
 
Samhällsresurser och fördelning
– Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier 
förändras i en globaliserad värld.
– 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.
 
Beslutsfattande och politiska idéer
– Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. 

Samhällskunskap åk 6-9 Lgr 11, kunskapskrav
– Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis 
komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang

Gymnasiet, Geografi 1, centralt innehåll (exempel)
– Den globala spelplanen och lokal utveckling. Samband mellan befolkningsutveckling, resur-
stillgång, resursanvändning och intressekonflikter. Etiska frågor kopplade till konkurrensen om 
jordens resurser, alternativa och möjliga vägar till social rättvisa och hållbar utveckling.
– En klimatförändrad värld. Jordens klimat samt klimatets variation och föränderlighet över 
olika tidsperspektiv. Klimatklassificering. Klimatförändringens konsekvenser för naturlandska-
pet, samhällsutvecklingen och människans livsvillkor, lokalt och globalt. Vattenresurser och 
utvecklingsfrågor.

Gymnasiet, Geografi 1, kunskapskrav
– Eleven redogör för samband mellan människa, samhälle och miljö samt hur människor, plat-
ser och regioner påverkas av konsekvenser av intressekonflikter. Eleven gör en analys av frågor 
om resursförbrukning och resursfördelning. Dessutom diskuterar eleven utförligt hur människ-
ors egna resurser kan tas till vara och utvecklas för en hållbar utveckling.
 – Eleven diskuterar hur någon företeelse i närmiljön kan ha betydelse för andra platser och 
regioner på jorden.

Samhällskunskap gymnasiet, Internationella relationer 100 p, centralt innehåll
– Internationell rätt. Möjligheter och svårigheter med att säkerställa såväl staters som individers 
rättigheter och säkerhet. Grundläggande internationella konventioner om mänskliga fri-  
och rättigheter och olika aktörers möjlighet till tillämpning.
– Globaliseringens betydelse för individer, grupper och samhällen samt möjligheter  
och utmaningar för miljö och resursfördelning.


