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OM MATERIALET

Det här är ett barnmaterial utifrån ett av Act Svenska 
kyrkans fem fokusområden. Inom varje fokusområde 
fi nns även material för gudstjänst och andakt samt 
workshopmaterial som kan användas tillsammans 
med den digitala kunskapsportalen Actum. Du kan 
hitta alla material på svenskakyrkan.se/act/actum

Texterna och övningarna nedan är framtagna för 
barn i åldern 6–9 år. Du som ledare känner din grupp 
bäst. Känn dig därför fri att anpassa materialet efter 
gruppens behov. Det går bra att använda materialet 
som helhet eller plocka utvalda delar.

Act Svenska kyrkan arbetar inom fem fokusområden. 
Inom varje fokusområde fi nns många olika insatser 
som Act Svenska kyrkan stödjer, sammanlagt över 

300 projekt i ett 40-tal länder. Det är människorna 
som arbetar för Act Svenska kyrkans lokala partner, 
så kallade changemakers, som med rätt stöd kan 
skapa långsiktig förändring i sina samhällen.

KATASTROFINSATSER
Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder miljoner 
människors tillvaro varje dag. Bakom varje siff ra fi nns 
en människa. En människa som har rätt till trygghet, 
stöd och ett värdigt liv. Act Svenska kyrkan samarbetar 
med partner runtom i världen som fi nns på plats både 
före, under och efter katastrofen. 

Läs mer om fokusområdet på 
svenskakyrkan.se/act/katastrofi nsatser

Försörjning och 
klimaträttvisa

Jämställdhet
och hälsa

Fred och 
demokrati

Tro och
lärande

Katastrof-
insatser

Materialet är framtaget av Act Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans Unga 2022.
Texter ur Bibel 2000 © Svenska Bibelsällskapet
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Hyddor i lägret där Ahji och hans familj bor. Foto: Magdalena Vogt

TILL LEDAREN

I det här materialet får en barngrupp möjlighet att 
reflektera kring hur det skulle vara att drabbas av 
en katastrof eller behöva fly. 

Ahji, 7 år. Foto: Magdalena Vogt

INLEDNING

Läs upp eller återberätta texten nedan för gruppen.

Act Svenska kyrkan arbetar i många länder där 
människor har det väldigt svårt. I vissa länder 
är det krig och i andra länder inträffar stora 
naturkatastrofer, som jordbävningar eller över-
svämningar. Ibland drabbas länder av torka, så att 
det inte regnar på många år. Då kan människor 
inte odla mat och det finns inte tillräckligt med 
dricksvatten för vare sig människor eller djur. I 
sådana situationer kan människor behöva snabb 
hjälp – katastrofhjälp – till exempel mat och 
vatten, eller tält att bo i. De kan också behöva 
tillfälliga skolor för barnen, så att de inte missar 
flera års skolgång under tiden som katastrofen 
pågår. Barn drabbas hårt och blir särskilt utsatta 
i krig och konflikter. Act Svenska kyrkans arbete 
handlar om att säkra skydd för de mest utsatta. 
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BERÄTTELSE

Titta på fi lmen om Ahji. Den fi nns på svenska-
kyrkan.se/act/actum. Eller läs berättelsen. 
Samtalsfrågorna fungerar till både fi lm och text.

AHJI, 7 ÅR
I landet Myanmar (som ligger i Asien) har 
många människor tvingats lämna sina hem och 
fl y, eftersom det är så mycket konfl ikter i landet. 
Flera hundra tusen människor bor i fl yktinglä-
ger. Där jobbar Act Svenska kyrkan särskilt för 
att barnen ska kunna gå i skolan och ha trygga 
platser att leka. 

Vi har träff at Ahji Kamal från Myanmar. Han är 
7 år gammal. När han var riktigt liten fi ck hans 
familj fl y.

– Vår by fi nns inte längre. Den brann ner, 
berättar Ahji. 

När människor attackerade byn och satte eld 
på husen fi ck familjen springa därifrån. Sedan 
fi ck de fl ytta till ett fl yktingläger. Där har de 
byggt ett enkelt hus av bambu. Nu bor Ahji där 
tillsammans med sin mamma Jida, sin pappa 
Mahmed och sina fyra syskon.  

Det var svårt att tvingas fl y med sina barn på 
det sättet och de var väldigt rädda, berättar 
Ahjis pappa. När de fl ydde kunde de inte ta med 
sig någonting och de hade ingen mat. De kunde 
inte äta på tre dagar.

Innan de fl ydde jobbade Mahmed som fi skare.

– Jag fi ck aldrig gå i skolan. När jag var sju år 
gammal, precis som Ahji är nu, så fi ck jag börja 
jobba istället, berättar Mahmed. 

Han är därför glad att hans barn kan gå i skolan i 
lägret och att Act Svenska kyrkan både har byggt 
skolor och utbildat lärare i lägret. Även om famil-
jen längtar tillbaka till sin by så är de ändå glada 
för att barnen får gå i skolan här. Ahji berättar att 
han tycker mycket om sin skola.

– Nu går jag i första klass. Jag gillar att sjunga. 
Min lillebror Ramar är bara fem. Han ska snart 
få börja skolan han också, säger Ahji. 

Ahjis mamma Jida fi ck inte heller gå i skolan när 
hon var liten.

– Jag önskar att jag hade fått gå i skolan när 
jag var liten, men mina föräldrar hade inte råd. 
Här i lägret får barnen lära sig räkna, läsa och 
skriva. Det är väldigt viktigt. Jag hoppas att de 
ska kunna skaff a sig en utbildning och ett bra 
liv, säger Jida. 

Att se till att barnen får gå i skolan och ha 
trygga platser att leka även när de drabbas av 
kriser och konfl ikter är en viktig del av Act 
Svenska kyrkans katastrofarbete i Myanmar.   
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SAMTALSFRÅGOR

Instruktioner: Nedan fi nns frågor att samtala om med gruppen eft er att tittat på fi lmen och/eller läst 
berättelsen ovan. Alla frågor kanske inte passar alla grupper. Ledaren får gärna anpassa frågorna eft er 
gruppens behov och situation. 

• Precis som Ahji så fi nns det många barn som behöver fl y från sitt hem runt om i världen. Hur tror du 
det skulle kännas om du behövde lämna ditt hem? 

• Vi måste alla äta och dricka för att kunna leva. Har du gått hungrig någon gång? 
• Förutom mat och vatten behöver vi fl era saker för att må bra. Vad behöver du för att må bra? 
• Känner du någon som har fl ytt från ett annat land? Varför har personen behövt göra det? 
• Tycker du om att gå i skolan? Hur skulle det känns om du inte fi ck gå i skolan tror du? Vad skulle du 

sakna mest? Varför ska barn gå i skolan? 
• I bibeln så lyft s det att vi ska dela med oss av det vi har till andra, speciellt när någon behöver det. Vad 

vill du dela med dig av? Hur tror du att vi kan hjälpa varandra? 
• För barn på fl ykt kan fritidsaktiviteter vara viktiga för att man ska må bra och känna sig trygg. Vad 

tycker du om att göra på din fritid? 

AKTIVITET

Vad behövs: Penslar, färg, kritor och papper. 

Instruktion: Att måla/rita olika saker som är viktigt 
för att vi ska må bra och kunna leva våra liv. Ledaren 
förklarar för barnen att de får måla sådant som de 
tycker är viktigt för att de ska må bra. Det kan vara 
mat, vatten, en kompis, familj, någon fritidsaktivitet, 
kramar, ett djur eller kanske ett instrument. 

Tips! Ha en utställning för föräldrarna i kyrkan eft er 
barngruppen och visa upp era alster

Samtala sedan om vad alla barnen målat och hur en 
människa, oavsett var i världen vi lever, behöver fl era 
saker för att må bra (tex, känna sig trygg, kunna sova 
i lugn och ro, få gå i skolan etc.). Att alla barn idag inte 
har möjlighet till det och att Gud ser och älskar alla 
dessa barn, precis som han älskar oss, och vill det allra 
bästa för alla barn. Att vi kan hjälpa andra människor 
genom att bry oss och dela med oss av det vi har. Då 
låter vi vårt ljus lysa klart. 

Släck ner och tänd ett ljus och visa att ljuset kan lysa 
och att vi kan se det, även när det är mörkt runtom-
kring och ljuset är litet. Alla barnen får ett värmeljus 
och sjunger sången ”Det lilla ljus jag har” (texten fi nns 
på nästa sida).

I Myanmar äter man mycket ris - såhär ser riskorn ut innan de tvättas. Foto: Magnus Aronson/Ikon. 
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BÖN 

Gud som haver barnen kär
Se till mig som liten är 
Vart jag mig i världen vänder
Står min lycka i Guds händer
Lyckan kommer, lyckan går
Du förbliver Fader Vår 

SÅNG  

DET LILLA LJUS JAG HAR
//: Det lilla ljus jag har, 
Det ska få lysa klart ://

Det lilla ljus jag har, 
Det ska få lysa klart, 
Lysa klart, klart, klart, 
Lysa klart. 

 //: Jag sätter det ej under skäppan, nej, 
Det ska få lysa klart ://

Jag sätter det ej under skäppan, nej, 
Det ska få lysa klart. 

//: Frestaren vill det blåsa ut (pfuh!)
Men det ska få lysa klart ://
Frestaren vill det blåsa ut, men det ska få lysa klart, 
Lysa klart, klart, klart, 
Lysa klart. 

Sjung gärna sången tillsammans med rörelser! På 
youtube finns både sångens melodi och rörelser i flera 
olika videos.

Elever som också går i Ahjis skola i lägret. Foto: Magdalena Vogt


