
Hele Verden i Skole 

 Hele Verden i Skole spillet er en sjov måde, at få et indblik i mange afrikanske børns skoleforhold. 

Spillet består af en spilleplade, 4 figurer (Grace, John Theresa og Samuel), tøj til figurerne, 

spørgsmålskort og lektiekort.  

For at spille dette spil, skal der anskaffes skobørste, kartofler og kartoffelskralder, papiraffald, en 

spand med vand samt en terning. 

• Figurerne:  

o Grace og John kommer fra familier der har råd, til at få deres børn i skole, uden at de 

skal arbejde.  

o Theresa og Samuel kommer fra fattige familier, og de er nød til at arbejde for 

komme i skole. Når de lander på et grønt lektiefelt, skal de som det første udføre den 

opgave feltet henviser til. De andre spiller videre indtil, opgaven er fuldført og de 

springer dig over, hvis du ikke er færdig.  

� Bogen: Du skal sortere skrald. Tøm evt. papirskraldespanden fra et kopirum 

og sorter papirbunken efter f.eks. farver eller forskellige størrelser, eller tag 

én håndfuld skrald op i skraldespanden for at have fuldført opgaven. 

• Nogle børn tjener penge ved at gå enorme skraldebunker igennem for 

at finde materialer de kan genbruge eller sælge. 

� Bukser: Fyld en spand halvt op med vand. Gå 2 gange rundt om kateteret 

med spanden på hovedet for at have fuldført opgaven.  

• Nogle børn er nød til at hente vand morgen, middag og aften til 

husholdningen. De skal nogle gange gå flere kilometer for at skaffe 

sig vand. 

� Sko: Du skal pudse begge sko på en anden person for at have fuldført 

opgaven. 

• Nogle børn er nød til at anskaffe sig penge, for at familien kan få mad 

på bordet. Det kan f.eks. være ved at pudse sko på gaden. 

� Skjorter: Du skal skralde én kartoffel for at have fuldført opgaven.  

• Nogle børn er nød til arbejde derhjemme. Måske skal de hjælpe i 

marken eller med husholdningen. 

Hver figur skal samle sko, bukser, skjorter og en bog. De vinder dem undervejs én 

efter én i spillet, når de svarer rigtig på et lektiespørgsmål. 



• Spillepladen og regler:  

o De grønne lektiefelter. Når du lander på dette felt, skal kortet læses op for dig. Hvis 

du svarer rigtigt, må du slå igen, når det bliver din tur og du må modtage det billedet 

viser (sko, bukser, skjorter eller en bog). Svarer du forkert, skal du vente én omgang, 

og du modtager IKKE, det billedet viser. Der er specialregler for Theresa og 

Samuel. Læs om dem under Figurerne. 

o Spørgsmålstegnsfeltet. Når du lander på dette felt, skal kortet læses op for dig. 

Svarer du forkert, venter du én omgang 

o Spillet er vundet, så snart den første spiller har samlet følgende dele: sko, bukser, 

skjorter og en bog. 


