VÄRLDSKOLL: ÖVNINGAR

FN-ROLLSPEL

medium

ca3lektionstillfällen

SYFTE
Att lära mer om FN och hur internationella
förhandlingar går till, samt en chans att öva på
att hålla tal och debattera.

MATERIAL
Rollspelsinstruktioner och rollspelskort, ordförandeklubbor, datorer, anteckningsblock,
landsskyltar.

INSTRUKTIONER
1. Förberedelse och diskussion: Rollspelet
inleds med en presentation av rollspelets
tema där frågan som delegaterna ska
diskutera ramas in. Mer om rollspelens
teman hittar du längre ner på sidan.
2. Deltagarna studerar sina roller: Eleverna får sedan gå in i sina roller som
representanter för ett specifikt land och
undersöka hur deras land ställer sig i
frågan. En delegation brukar bestå av 2-4
delegater. För att hitta information om
vad deras land tycker i frågan, kan delegaterna använda sig av rollspelskorten samt
få tips på användbara länkar på Svenska
FN-förbundets hemsida.
3. Öppningstal: Varje delegation håller ett
kort anförande där den för fram sina viktigaste ståndpunkter och argument, samt
ett första förslag på hur resolutionen ska
se ut. Endast en representant per delegation talar och presenterar hela gruppens
ståndpunkt.
4. Lobbying: Det är nu förhandlingarna
drar igång! Delegaterna får chansen att
informellt diskutera sina mål med andra

OM FN-ROLLSPEL
FN-rollspel arrangeras överallt i världen med allt från 30 deltagare i ett
klassrum till internationella rollspel
med över 2000 deltagare. Svenska
FN-förbundet har över tio års erfarenhet av att skapa och anordna FN-rollspel för ungdomar runt om i Sverige.
Genom att delta på ett FN-rollspel får
eleverna möjlighet att inte bara lära sig
mer om FN och hur internationella
förhandlingar går till, utan även en
chans att öva på att hålla tal och debattera. Det är ett minst sagt elevaktivt
verktyg där deltagarna får öva sig på
informationsinhämtning, källkritik och
att formulera sig på svenska och ibland
på engelska, då en del rollspel hålls på
engelska. Sist men inte minst, är det en
chans att skapa ett kontaktnät av likasinnade ungdomar som vill vara med
och förändra världen!

delegater, hitta gemensamma intressen
och bygga allianser. Här gäller det att försöka samla så mycket stöd som möjligt för
förslaget de vill få igenom.
5. Debatt: Debatten är den formella arenan
för förhandlingarna, där diskussion förs i
helgrupp och delegaterna presenterar sina
förslag. Ordföranden fördelar ordet för att
se till att samtliga representanter får göra
sin röst hörd.
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6. Omröstning: Förhandlingarna avslutas
med att delegaterna lägger fram sina förslag och sedan röstar fram ett gemensamt
förslag som måste godkännas i en omröstning för att gå igenom.
Klimatrollspelet är rollspelet för dig som vill
diskutera vår tids kanske största utmaning!
Här diskuteras vad världens länder tillsammans ska göra för att nå målen om att minska
utsläppen och undvika att jordens medeltemperatur ökar med två grader.

FN-rollspelet Agenda 2030 handlar om mål
16 (fredliga och inkluderande samhällen)
och är till för dig som vill diskutera världens
mest ambitiösa utvecklingsplan för att skapa
en bättre värld för alla! Då konflikter ofta
hämmar utveckling diskuteras här kopplingen
mellan fred och utveckling och vilka delmål
som bör ingå under mål 16, så att fred kan nå
alla på jorden.

VAR HITTAR JAG ROLLSPELEN?
Rollspelen finns på FN-förbundets hemsida
fn.se/fnskola/fn-rollspel/arrangera-fn-rollspel.
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