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Sammanfattning 
Rapporten utvärderar produkter som skickas till katastrofläger för att underlätta skol- och 

fritidsverksamhet. Fokus ligger på det projekt i vilket den svenska Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB), tillsammans med sin tyska motsvarighet Technisches 

Hilfswerk (THW), tagit fram ett komplett, färdigförpackat katastrofläger. Detta ska kunna 

skickas och sättas upp var som helst i världen. Projektet går under namnet Emergency 

Temporary Shelter (ETS) och ska bidra med bostad, skydd, el, vatten- och sanitetslösningar 

för totalt tusen personer som tvingats fly sina hem. Lägret ska också tillhandahålla skol- och 

fritidsverksamhet. Till denna skickas produkter från UNICEF i form av två paket – ett till 

skolverksamhet, det så kallade School-in-a-Box, och ett till fritidsverksamhet under namnet 

Recreation kit.  

Rapporten utvärderar dessa paket efter de särskilda förutsättningar som projektet ETS medför, 

samt huruvida produkterna underlättar för verksamheten att uppfylla internationella krav och 

rekommendationer kring barn och utbildning i krissituationer. 

Samtliga enskilda produkter utvärderas efter dess anpassningsbarhet och tålighet – inom 

produktutveckling kallat robusthet – samt dess målgrupp. Sammansättningen av produkter 

utvärderas också efter internationella krav och rekommendationer samt projektets 

förutsättningar. Utvärderingen visar bland annat en avsaknad av produkter som riktar sig till 

flickor, barn med rörelsehinder och inomhusbruk i Recreation kit. Den visar också att School-

in-a-Box saknar produkter för att lära barn om faror och sjukdomar som kan vara aktuella i ett 

katastrofläger. Slutsatsen är att skol- och fritidsverksamheten måste kompletteras med 

produkter för att undvika att flickor och barn med rörelsehinder utesluts ur 

fritidsverksamheten. Bland annat föreslås att musikinstrument, målarfärg och penslar 

inkluderas. Slutsatsen dras att sammansättningen av produkter är särskilt viktig, och måste 

spegla sammansättningen av mottagarna i lägret. Något som produkterna inte gör i dagsläget. 
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Abstract 
This paper assesses products that are shipped to emergency camps to enable educational and 

recreational activities. It primarily focuses on the joint project by the Swedish Civil 

Contingencies Agency (MSB), and its German counterpart, Technisches Hilfswerk (THW), to 

develop a pre-packed emergency camp that meets universal needs. This project, called 

Emergency Temporary Shelter (ETS), is to provide housing, shelter, electricity, water and 

sanitation for 1,000 displaced persons. The camp will also provide basic products to meet the 

educational and recreation needs of children. Several products from UNICEF are therefore 

included. They are shipped as two kits: called School-in-a-Box and Recreation kit. This paper 

seeks to evaluate if these kits meet the criteria outlined by the ETS project. It also assesses if 

these products comply with international requirements and recommendations related to 

education and recreational activities in emergencies. 

All products are evaluated according to versatility – within the field of product development 

usually referred to as robustness – in relation to target groups. The selection of products is 

also assessed according to international standards and recommendations, and project 

conditions. The evaluation shows, inter alia, that the Recreation kit products do not fully 

consider the needs of girls and children with physical disabilities or include enough products 

specifically for indoor usage. It also shows that the School-in-a-Box lacks products that teach 

children on hazards in and around emergency camps. In conclusion, it is stated that the school 

and recreational activities must be supplemented with additional products in order to meet 

international requirements and recommendations. It is, for example, suggested that these 

might include musical instruments and drawing material to avoid girls and children with 

disabilities from being excluded from recreational activities. The product assortment and 

selection is essential and must reflect the demographic and gender composition among 

beneficiaries in the camp – a requirement which is currently not met by the kits.  
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AKRONYMER 

Här återfinns de akronymer som används i rapporten.  

 

ETS Emergency Temporary Shelter 

EU Europeiska Unionen 

FN Förenta Nationerna 

ISCED International Standard Classification of Education 

INEE Inter-Agency Network for Education in Emergencies 

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  

MSEE Minimum Standards for Education in Emergencies 

NRC Norwegian Refugee Council 

Sida Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 

SWEUNB Swedish Association for UN business 

THW Technisches Hilfswerk  

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees 

UNICEF United Nations Children’s Fund 

UNICEF ROSA United Nations Children’s Fund Regional Office for South Asia 

WASH Water, Sanitation and Hygiene 

WHO World Health Organization 
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1. INTRODUKTION 

Detta kapitel innehåller bakgrund till projektet samt dess syfte. Här finns även beskrivningar 

av projektets utformning i form av avgränsningar och metodval.  

1.1 Bakgrund 

Rapporten syftar till att utvärdera produkter som skickas med till skol- och fritidsverksamhet 

inom projektet Emergency Temporary Shelter (ETS). Projektet är ett samarbete mellan 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och tyska Technisches Hilfswerk 

(THW), som på uppdrag av EU syftar till att utveckla ett komplett katastrofläger. Detta läger 

ska vara färdigt att snabbt skickas och sättas upp i ett katastrofdrabbat område, varsomhelst i 

världen, och oavsett vad som föreligger behovet.  

Lägret ska kunna hysa minst ett tusen personer och vara utrustat med elförsörjning, vatten- 

och sanitetslösningar för samtliga hushåll. De boende i lägret kan vara hemlösa i sitt eget land 

på grund av katastrofen eller på flykt från ett annat land. MSB och THW donerar hela lägret 

till mottagaren, men kommer befinna sig på plats med utbildad personal som ser till att lägret 

sätts upp och fungerar de första tolv veckorna.  

Inom ETS ska det etableras en skol- och fritidsverksamhet för barn. Denna innefattar alla barn 

från ungefär sju år - beroende på land och kontext – upp till 18 år, och ska om möjligt 

bedrivas i existerande byggnader som gamla skollokaler i nära anslutning till lägret. Om 

sådana inte finns tillgängliga avsätts tält och ett område inom lägret, där skol- och 

fritidsverksamhet kan hålla till. MSB och THW ska se till att det är säkert för alla elever att ta 

sig till och från skolan samt att det rekryteras och utbildas lärare och ledare. 

Till skol- och fritidsverksamheten inom ETS skickas två olika typer av paket med utrustning 

och leksaker från UNICEF. Till skolverksamheten skickas åtta paket med skolmaterial av 

typen School-in-a-Box, och till fritidsverksamhet skickas sex paket med fritidsmaterial som 

UNICEF kallar Recreation kit.  

Bakgrunden till att dessa produkterpaket används är att UNICEF:s produkter är praxis i dessa 

sammanhang. Att utarbeta andra alternativ eller kompletterande produkter anpassade till ETS 

kräver resurser som inte finns på MSB idag. Denna rapport skrivs därför på uppdrag av MSB 

som önskar få produkterna till skol- och fritidsverksamheten inom ETS granskade och 

utvärderade.  

  



2 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att för MSB:s räkning utvärdera de två produktpaketen – 

UNICEF:s School-in-a-Box och Recreation kit – som skickas till skol- och 

fritidsverksamheten inom ETS. Utvärderingen görs med anledning av de speciella 

förutsättningar som projektet ETS innebär, i och med att samtliga produkter ska kunna 

skickas till vilket land eller region som helst i världen.  

Produkter utvärderas också efter hur de kan underlätta att skol- och fritidsverksamheten inom 

ETS uppfyller internationella krav och rekommendationer kring skol- och fritidsverksamhet i 

krissituationer. Upptäcks brister hos produkter eller i produktsammansättningen är avsikten att 

i första hand föreslå kompletterande produkter som kan minska effekten av dessa. 

Syftet är dessutom att dra generella slutsatser vilka produkter som krävs för att bygga upp en 

skol- och fritidsverksamhet i ett katastrofläger och ge rekommendationer för hur produktpaket 

för sådan verksamhet bör utformas i framtiden. 

1.3 Avgränsningar 

Denna rapport fokuserar enbart på de produkter till skol- och fritidsverksamhet som skickas 

med ETS. Det har under arbetet konstaterats att dessa endast ska vara med som ett stöd för de 

lärare och ledare som har hand om utbildningen. Det viktigaste för att en skol- och 

fritidsverksamhet i en krissituation ska fungera anses vara tillgänglighet och utbildning av 

lärare och ledare. Hur dessa ska rekryteras och hur utbildningen ska utformas ligger dock 

utanför undersökningsområdet för denna rapport. 

Inom ETS kommer det i samband med skol- och fritidsverksamheten dessutom bedrivas 

verksamhet för barn under skolåldern. Till denna verksamhet finns ett paket med leksaker och 

pyssel av typen Early Childhood Development Kit. Denna rapport fokuserar på skol- och 

fritidsverksamheten, och har därför inte utvärderat Early Childhood Development Kit. 

ETS har vid tidpunkten för denna rapport inte skickats och monterats upp. Därför har ingen 

fältstudie kunnat genomföras för att utvärdera produkter.  

1.4 Metod 

För att undersöka vad som krävs av produkter av för att bygga upp en skol- och 

fritidsverksamhet i ett katastrofläger har information sökts genom rapporter från olika FN-

organ, statliga organisationer och frivilligorganisationer med erfarenhet av humanitärt arbete.  

De produkter som idag är tänkta att skickas med ETS utvärderas mot internationella 

överrenskommelser, samt mot de specifika krav som ställs på produkter för att kunna skickas 

över hela världen, med hjälp av en bedömningsmall. Sammansättningen av de olika 

produktpaketen har gjorts överskådlig med hjälp av matriser. 
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2. REFERENSRAM OCH FÖRSTUDIE 

Detta kapitel sammanfattar de bestämmelser och rekommendationer som finns kring barn- 

och fritidsverksamhet i katastrofläger. Kapitlet tar också upp erfarenheter av tidigare  

användning av produkter i katastrofläger. 

2.1 Internationella överrenskommelser 

Enligt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter (FN 1948) och FN:s Barnkommission 

(FN 1989) är utbildning och fritid en okränkbar rättighet för alla barn. FN:s Millenniemål från 

år 2000, säger dessutom att alla barn, pojkar som flickor, i hela världen ska ha tillgång till 

grundskoleutbildning enligt International Standard Classification of Education ISCED 1997 

(UNESCO 2006) år 2015. (FN 2010) 

Nätverket Inter-Agency Network for Education in Emergencies (INEE), verkar för utbildning 

i krissituationer. Detta är ett samarbete mellan olika frivilligorganisationer, FN-

organisationer, regeringar, donatorer och skolor världen över som syftar till att säkra 

samtligas rätt till säker och kvalitativ utbildning. Organisationer inom INEE har gemensamt 

kommit fram till de krav för utbildning, The Minimum Standards for Education in 

Emergencies (MSEE), som minst ska uppfyllas i krissituationer. MSEE klargör också vad 

som krävs av skollokalen och läroplanen för att en skolverksamhet ska kunna bedrivas. (INEE 

2006) 

2.2 Utbildning i krissituationer 

Det antas i denna rapport att den största kunskapen kring barn- och ungdomsverksamhet i 

katastrofsituationer finns hos de olika FN-organisationerna samt hos de statliga organisationer 

och frivilligorganisationer som arbetar med dessa frågor. Norska Flyktingrådet (NRC) anses 

vara särskilt framstående internationellt vad det gäller utbildning i krissituationer.  

Att få igång utbildningsverksamhet tidigt i en katastrofsituation är viktigt. Att samla barn och 

ungdomar, och ge dem en aktivitet med schema bygger upp en känsla av trygghet och vardag. 

(UNHCR 2007) Att avsätta ett säkert område för lek och sport kan ge ytterligare trygghet och 

möjlighet för barn att bearbeta det som de har upplevt. (Rädda Barnen 2008)  

I en grundskoleutbildning i en krissituation ska det ingå undervisning i läsning och skrivning 

på barnens hemspråk och räkning. Det ska även läras ut kunskaper som gör att eleverna aktivt 

kan delta i samhället samt kunskaper som skyddar elevens hälsa och välbefinnande. (INEE 

2006) Utbildning om hälsa och samhälle kan bland annat innefatta kunskaper om hygien, 

information om sjukdomar som hiv/aids, kunskap om minor men även mänskliga rättigheter 

och respekt för medmänniskor. Om det lokala språket skiljer sig från barnens hemspråk måste 

det även bedrivas undervisning i detta. (NRC 2008) 

Det är viktigt att i ett katastrofläger omedelbart etablera ett säkert område där skol- och 

fritidsverksamhet för barn kan äga rum. Området ska ligga så centralt som möjligt för att göra 

skolvägen så kort och säker som möjligt för samtliga elever. Det ska även vara inhägnat för 

att skydda barnen och separata toaletter och tvättmöjligheter för pojkar respektive flickor ska 

finnas. Dessa ska endast vara åtkomliga för elever och lärare, och göras tillgängliga även för 

de med funktionsnedsättningar. (UNHCR 2007) Detta ökar närvaron av flickor i skolan och 

kan på sikt förbättra resultaten för samtliga elever (CARE et al 2010). Utbildningen ska 
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utformas så att den är tillgänglig för alla oavsett kön, etnisk tillhörighet, nationalitet eller 

förutsättningar (INEE 2006). 

I en krissituation bör lärare och ledare rekryteras lokalt, och det är viktigt att medlemmar ur 

det lokala samhället är med och påverkar utformningen av skol- och fritidsverksamheten. De 

kan även bidra med yrkesfärdigheter. I en rapport om utbildningssituationen för flyktingar 

från Rwanda under 90-talet konstaterar Lindsey Bird att om lärare ges stöd kan skol- och 

fritidsverksamhet uppstå redan innan utbildningsmaterial har nått fram. (Bird 2003). 

Läroplanen ska utformas i linje med elevernas ursprungslands och det lokala 

utbildningsministeriets läroplaner. Även resurser och materiel ska i största möjliga mån 

komma från det lokala samhället. (INEE 2006) För att minska risken för att flickor utsätts för 

sexuella övergrepp i skolan bör lärare och ledare i skolmiljön vara kvinnor, och det bör 

säkerställas att flickor har tillgång till kontaktpersoner av samma kön. (NRC 2008)  

2.3 Ungdomar och tonåringar i katastrofläger 

Ungdomar och tonåringar är en bortglömd grupp i katastrofer. De riskerar hamna utanför 

utbildningssystemet om de redan gått ut – eller inte vill gå i – grundskola, och glömmas bort 

av vuxna. Detta kan leda till sysslolöshet, frustration och en känsla av maktlöshet vilket i sin 

tur riskerar att leda till att unga pojkar går med i militära grupper eller ägnar sig år destruktivt 

beteende som brott och våldtäkter. Flickor riskerar utsättas för sexuellt våld. (NRC 2008)  

Det är i första hand önskvärt att erbjuda högre utbildning till ungdomar och tonåringar för att 

ge dem kunskaper som i slutändan leder till arbete. Detta är också viktigt för den ekonomiska 

tillväxten i det lokala samhället. (Bird 2003)  

Om det inte är möjligt att tillgodose detta kan de involveras i organiserade aktiviteter som är 

till nytta för samhället. Genom att skapa vuxenhandledda grupper, så kallade 

ungdomskommittéer, kan de som behöver utbildas i grundläggande läs- och skrivkunnighet. 

De kan genom dessa ungdomskommittéer också utbildas i hantverkskunskaper som kan 

komma det lokala samhället till nytta, som krukmakeri, snickeri, sömnad, matlagning eller 

jordbruk. (Ketel 2008) De kan även hjälpa till inom skolverksamheten och arbeta som 

klassrumsassistenter eller fritidsledare. (INEE 2006) 

En utvärdering av utbildningsprojektet Youth Education Programme i Burundi, gjord av NRC 

under 2008, visar att om extra uppmärksamhet ges till ungdomar och tonåringar kan det få 

positiva effekter, dels för ungdomarna själva, men även för samhället i stort. Om ungdomar 

ges en kunskapsbas som förbereder dem för livet, som grundläggande läs- och skrivkunskaper 

och yrkeskunskaper, ökar deras chanser drastiskt att lyckas bättre både socialt och 

ekonomiskt. (Ketel 2008) 

2.4 Skol- och fritidsverksamheten inom ETS 

Inom ETS kommer skol- och fritidsverksamheten bedrivas på samma plats och tidsmässigt 

vara i nära anslutning till varandra. Personalen som har hand om skolverksamheten kommer 

delvis även att ha hand om fritidsverksamheten.  

MSB och THW kommer att se till att ett säkert område avsätts för verksamheten inom eller i 

nära anslutning till lägret. Till detta område kommer det finnas separerade toaletter för pojkar 

och flickor med extra handfat för tvättmöjligheter för samtliga elever, lärare och assistenter.  

Projektet ETS är en heltäckande lösning och ska kunna användas vid så många situationer 

som möjligt oberoende av katastrof, land eller kontext. Inom projektet utgår man från att det 
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inte finns något på plats dit lägret ska skickas förutom en mottagarorganisation och 

grundläggande infrastruktur. Därför måste allt som krävs för att lägret ska fungera finnas 

färdigt i lager när det är tid att skicka ut ETS. Detta gäller även för skol- och 

fritidsverksamheten. 

I snitt beräknas 45 % av befolkningen i ett katastrofläger vara barn. Av dem är lite färre än 

hälften över 10 år. 49 % av människorna i lägret beräknas vara kvinnor. (The Sphere 

Project 2004) Eftersom lägret beräknas ta emot tusen personer, betyder det att det totalt 

kommer finnas omkring 500 barn i ETS. Av dessa kommer ungefär hälften att vara i 

skolålder. 

2.5 Produkter till skol- och fritidsverksamheten 

Paketet School-in-a-Box är utvecklat i Somalia och är tänkt att bidra med produkter för att 

kunna utbilda elever de första fyra åren i skolan. Ett paket är tänkt att räcka för 40 elever i sex 

månader. (UNICEF ROSA 2006) Eftersom det skickas åtta lådor av School-in-a-Box betyder 

det att lådorna kommer räcka till 320 barn. 

Recreation kit är tänkt att snabbt bidra med aktiviteter för barn i en katastrofsituation. Paketet 

med produkter är utvecklat i Rwanda och består i huvudsak av sport och fritidsmaterial. Ett 

paket är tänkt att räcka i ett år, men vissa saker, som till exempel pennor, behöver fyllas på 

kontinuerligt. Ett paket är avsett för 80-160 barn. (UNICEF ROSA 2006) Eftersom det 

skickas ner sex lådor av Recreation kit betyder det att produkterna kommer räcka till mellan 

480 och 720 barn. 

En undersökning av användandet av en tidigare version av School-in-a-box i Somalia drar 

slutsatsen att det i huvudsak är de enklaste produkterna som är viktigast, exempelvis kritor, 

pennor, skrivböcker och färg till griffeltavla. Undersökningen visar att tekniskt mer 

komplicerade produkter riskerar att inte användas, och i slutändan bara ta upp plats. 

(Eversmann 2000) Mer avancerade produkter är dessutom mer ekonomiskt värdefulla och 

riskerar att försvinna från skolverksamheten för att säljas.  

Däremot har det visat sig att elever uteblir om det inte finns tillräckligt med material och att 

utdelat material ökar närvaron och inlärningen. Det är därför nödvändigt för utbildningen att 

varje elev får tillgång till grundläggande material. (Eversmann 2000) 

2.6 Avfallshantering i katastrofläger 

I katastrofläger är det vanligt att produkter som inte längre är brukbara återanvänds i nya 

sammanhang och på nya sätt. Det finns annars tre generella metoder att göra sig av med 

avfall: det kan dels begravas, brännas eller komposteras. Katastroflägret är ett slutet system 

och allt som kommer in i lägret måste hanteras inom lägret. Vid bränning av avfall bör detta 

ske utanför lägerområdet då röken potentiellt kan vara giftig att andas in. Detta ska endast ske 

då det inte finns tillräckligt plats för att begrava avfallet. (NRC 2008) 

2.7 Produkters robusthet 

Eftersom paketen ska kunna skickas över hela världen måste de besitta en viss robusthet. Med 

robusthet innebär att produkter fyller en funktion under hela sin livscykel, oberoende av 

förändringar i omgivningen. Att en produkt är robust betyder att den är inte är känslig för 

hantering, åldrande eller olika typer av miljöer. (Ullman 2010) I detta fall innebär robusthet 

att produkterna kan användas av så många som möjligt på så många platser som möjligt. Det 



6 

 

betyder också att de i så stor utsträckning som möjligt måste kunna fylla en funktion även om 

de skadats och inte längre kan fylla sitt primära syfte.  
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3. METOD 

Kapitlet beskriver de metoder som använts för att utvärdera och komplettera produkter till 

skol- och fritidsverksamhet inom ETS. 

3.1 Informationssökning 

I syfte att ta reda på krav och rekommendationer kring barn- och skolverksamhet i ett 

katastrofläger har rapporter från UNICEF, UNHCR, UNESCO, Rädda Barnen, NRC och 

MSB studerats. Samtal har förts med representanter från MSB, Rädda Barnen, Sida och 

UNICEF för att få del av erfarenheter av utbildningsverksamhet i katastrofläger och med 

SWEUNB i syfte att lära om deras tankar kring produkter till barn i katastrofsituationer. 

Besök gjordes på MSB:s lager i Kristinehamn för att på egen hand studera produkterna. Övrig 

information om lådorna och dess innehåll har hämtats ur UNICEF:s rapporter och UNICEF:s 

varuavdelnings hemsida. 

3.2 Utvärdering av medföljande produkter 

Utvärderingen av de medföljande produkterna gjordes i två steg. Först utvärderades var 

produkt för sig med hjälp av en bedömningsmall. Denna bedömningsmall baseras på frågor 

som visat sig viktiga i den studerade litteraturen och genom intervjuer. I syfte att täcka 

områden som hållbarhet, anpassningsbarhet, målgrupp och användarvänlighet användes sex 

frågor som mall: tre som fokuserade på produktens robusthet, och tre som skulle förtydliga 

bilden av målgruppen. För att underlätta utvärderingsarbetet ritades enkla figurer 

föreställandes varje produkt ur School-in-a-Box och Recreation kit. Vissa produkter slogs 

ihop i figurer om de ansågs komplettera varandra, eller om de hade för avsikt att användas av 

samma person.  

Därefter utvärderas hur väl sammansättningen av produkter i vardera paketen fyller de krav 

som ställs på dem. Detta gjordes genom att en matris utformades efter förutsättningarna att 

produkterna ska kunna användas av barn i alla åldrar och oavsett kön. Frågan att produkterna 

ska kunna användas i alla typer av klimat reducerades till frågeställningen huruvida de går att 

använda inom- eller utomhus. Ytterligare en matris gjordes också efter MSEE:s 

undervisningskrav, i vilken produkter ur School-in-a-Box placerades in. Dessa matriser kunde 

sedan användas för att fastställa styrkor och bristområden i de olika paketen. 

3.3 Val och utvärdering av kompletterande produkter 

Kompletterande produkter föreslås efter att matriser och krav granskats. De nya produkterna 

utvärderas sedan med samma bedömningsmall och placeras i matriserna. Därigenom kan det 

fastställas hur väl de kompletterar kitten. 
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4. RESULTAT OCH DISKUSSION 

I kapitlet visas samtliga produkter som skickas till barn- och fritidsverksamheten inom ETS. 

Här presenteras och diskuteras också viktigaste resultaten från utvärderingen av dessa 

produkter, samt ges förslag på kompletteringar och ändringar. 

4.1 Innehåll i School-in-a-Box 

Nedan följer samtliga produkter som ingår i School-in-a-Box. Till varje produkt har en figur 

ritats för att underlätta utvärdering. Innehållet i School-in-a-Box, kategoriserat med figurer 

samt med UNICEF:s egna benämningar och notiser visas i tabell 1. (UNICEF Supply 

Division 2011a) 

 

 Närvarobok, A4, rutad, 80 sidor 10-pack, totalt 10 st. 

Kulspetspenna, röd 10-pack, totalt 10 st. 

Filtpenna, olika färger, 4-pack, totalt 8 st. 

Klisterdekaler, UNICEF-märkta, runda, 205 mm i diameter, totalt 2 st. 

 

 Krita, vit, låda med 100 st, totalt 300 st.  

Krita, olika färger, låda med 100 st, totalt 300 st.  

Trasa för svart tavla, totalt 2 st. 

Färg som fungerar som svart tavla, 2 burkar. 

Pensel för att måla på svart tavla-färg, 1 st. 

 

 Passare i plast för svart tavla, 45 cm, totalt 1 st. 

Vinkelhake,  för 30-60-90 grader för svart tavla, totalt 1 st. 

Vinkelhake,  för 45-45-90 grader för svart tavla, totalt 1 st. 

Linjal, plast 100 cm för svart tavla, totalt 1 st. 

 

 Poster, laminerad, världskarta, A3, totalt 1 st. 

 

 Poster, laminerad, multiplikationstabell, A3, totalt 1 st. 
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 Poster, laminerad, latinskt alfabet, A3, totalt 1 st. 

 

 Uppblåsbar jordglob, 42 cm i diameter, totalt 1 st. 

 

 Klocka i trä, totalt 1 st. 

 

 Radio, drivs på solceller eller vrids upp, totalt 1 st. 

 

 Kuber, trä eller plast, olika färger, set med 100 st., totalt 100 st. 

Sax för skolbruk 135mm, låda med 10 st, totalt 40 st. 

Kritor, vax, 8 färger, låda med 10 st i vardera färg, totalt 40 st. 

 Övningsbok, A5 linjerad, 48 sidor, 20-pack, totalt 40 st. 

Övningsbok, A5 rutad, 48 sidor, 20-pack, totalt 40 st. 

Griffeltavla, träskiva, dubbelsidig, A4, låda med 20 st, totalt 40 st. 

Kulspetspenna, svart 10-pack, totalt 80 st. 

Kulspetspenna, blå 10-pack, totalt 80 st. 

Blyertspenna, svart, låda med 10 st, totalt 80 st. 

Vit penna för griffeltavla, låda med 20 st, totalt 40 st. 

Radergummi, låda med 20 st, totalt 80 st. 

Pennvässare, metal, 20-pack, totalt 40 st. 

Linjal, 30 cm, 10-pack, totalt 40 st. 

Tabell 1. Samtliga produkter i en School-in-a-Box. 
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4.2 Innehåll i Recreation kit 

Innehållet i Recreation Kit, med motsvarande figurer och med UNICEF:s benämningar och 

notiser, redovisas i tabell 2. (UNICEF Supply Division 2011a) 

 

 Skrivbok, linjerad, A4, 96 sidor, 10-pack, totalt 10 st. 

Griffeltavla, träskiva, dubbelsidig, A4, Låda om 20 st, totalt 20 st. 

Kulspetspenna, svart 10-pack, totalt 10 st. 

Krita, vit, låda om 100 st, totalt 100 st. 

 

 Pump-kit för bollar, totalt 2 st. 

Stålmåttband, 5 m, indragbart, totalt 1 st. 

Väska, UNICEF-märkt, blå, polyester, 360x230x610mm, totalt 1 st. 

Klisterdekaler, UNICEF-märkta, runda, 205 mm i diameter, totalt 1 st. 

Volleybollnät, 9,5x1 m, utan stolpar, totalt 1 st. 

Markör med flagga, set om 6, totalt 6 st. 

Västar, röda/blå nylon, nät, totalt 20 st. 

Visselpipa, plast, totalt 2 st. 

 

 T-shirt med UNICEF-logo, ljusblå, bomull, storlek L, totalt 1 st. 

UNICEF- märkt keps, ljusblå, bomull, totalt 1 st. 

 

 Handboll, seniorstorlek, totalt 2 st. 

 

 Handboll, juniorstorlek, totalt 3 st. 

 

 Volleyboll, professionell storlek, totalt 2 st. 
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 Fotboll, juniorstorlek, totalt 2 st. 

 

 Basketboll, professionell storlek, totalt 1 st. 

 

 Boll, skumgummi, 60-80 mm i diameter, set om 5, totalt 5 st. 

 

 Frisbee, polyetylen, 20 cm i diameter, totalt 1 st. 

 

 Hopprep, Polyester, 3 m, 10-pack, totalt 10 st. 

 

Tabell 2. Samtliga produkter ur ett Recreation kit. 

4.3 Utvärdering av enskilda produkter 

Det är viktigt att ta med i beräkningarna att alla produkter som skickas till katastrofläger 

riskerar att lämna rester efter sig när de är förbrukade. Sophantering fungerar sällan i 

katastrofläger och sopberg är vanligt förekommande. Produkter som skickas bör lämna så få 

rester som möjligt, kunna återanvändas eller få en ny funktion när de fyllt sitt primära syfte. 

Detta, tillsammans med frågorna vilka produkterna riktar sig till, vilka klimat de tål och hur 

väl de fyller sin avsedda funktion, reduceras till sex frågor. Tre frågor rör produktens 

robusthet, och tre frågor ringar in produktens målgrupp och syfte. Följande sex frågor 

besvarades om varje produkt. 

Produktens robusthet 

 Risk att bli obrukbar? 

 Om så, finns sekundärt användningsområde eller möjlighet till återanvändning? 

 Krav som ställs på omgivning? 

Målgrupp 

 Vad ska produkten användas till? 

 Vilka kan använda produkten? 

 Fyller den tänkt funktion? 
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Samtliga svar på dessa frågor återfinns i bilaga A för produkter ur School-in-a-Box, och i 

bilaga B för produkter ur Recreation kit. Nedan följer de viktigaste konstaterandena som 

kunnat göras kring enskilda produkter.  

Lådorna som produkterna skickas i, är också avsedda för att förvara samtliga produkter på 

plats. Saker som använts under dagen ska läggas tillbaka i lådorna för att låsas in över natten. 

Av transportskäl skickas produkterna mycket tätt packade i dessa lådor, vilket med andra ord 

innebär att samtliga produkter precis ryms i lådorna. Detta riskerar att bli ett problem då saker 

ska packas upp och ur lådorna dagligen. Problemet blir särskilt påtagligt i Recreation Kit där 

bollar som pumpats upp inte längre ryms. Lämnas saker utanför lådorna är risken stor att de 

försvinner. Många produkter i School-in-a-Box, till exempel kuberna, kommer också 

tätpackade. För att de inte ska försvinna krävs större förpackningar att packa ner dessa i. Det 

finns inte heller särskilda utrymmen i lådorna för förvaring av mindre saker, som riskerar att 

försvinna om de ligger löst i lådan. Ett exempel på sådana små saker är pumpmunstycken, så 

kallade nipplar, till bollpumparna. Införs ett tydligare förvaringssystem för dessa skulle även 

nya munstycken för exempelvis cykeldäck kunna inkluderas och pumparnas 

användningsområde breddas. Extra förvaring kommer alltså behövas på plats, denna ska helst 

vara låsbar. 

På insidan av locket av School-in-a-Box ska en svart tavla kunna målas med den med 

medföljande färgen (UNICEF Supply Division 2011b). Detta är inte lämpligt då lockets fästen 

inte anses vara kraftiga nog för att tåla att locket skrivs på. De saknar extra förstärkning och 

riskerar att brytas av på grund av utmattning. Lockets placering, storlek och vinkel gör det 

också mycket svårt att bedriva undervisning med, då vinkeln riktar sig över huvudet på 

eleverna. Figur 1 visar locket på School-in-a-Box. Istället rekommenderas att färgen stryks på 

en eventuell vägg eller på locket av packlådan som lådorna skickas i.  

 

Figur 1. Vinkeln på locket är för stor och locket saknar förstärkning (bild till vänster respektive i mitten). Till 

höger visas locket på packlådan som istället kan användas som svart tavla. 

Två av postrarna, klockan och jordgloben i School-in-a-Box har enbart latinska bokstäver eller 

arabiska siffror. Används andra siffror eller alfabet ska detta enligt UNICEF:s instruktioner 

skrivas till eller skrivas över på originalen (UNICEF Supply Division 2011b). Detta anses inte 

alltid vara möjligt om det lokala alfabetet innehåller fler tecken än det engelska. 

Inga av UNICEF:s instruktioner över hur produktpaketen ska användas medföljer. I 

instruktionerna står vilka produkter i School-in-a-Box som ska delas ut till eleverna och i vilka 

sammanhang produkter ska och inte ska användas. Under första dagen i skolan ska varje elev 

få en förslutningsbar plastpåse med två övningsböcker, linjerade och rutade, en liten 

griffeltavla med tillhörande penna. Dessutom ska de få bläck- och blyertspennor, en linjal, ett 

radergummi och en pennvässare (UNICEF Supply Division 2011b). Eftersom utdelat material 

ökar närvaron i skolan är det viktigt att denna information bifogas i lådorna för att göra dem 

mindre beroende att instruktioner inhämtats från annat håll. Lådorna i sig är dessutom dåligt 
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märkta, vilket gör det svårt att skilja dem åt utan att öppna dem. En tydligare märkning med 

klisterdekaler skulle förenkla förvaring och uppackning av lådorna. 

Två handbollar av seniorstorlek ingår i Recreation kit. Att greppa en sådan boll med en hand, 

vilket krävs för att kunna spela handboll, är mycket svårt utan speciellt avsett klister, och 

praktiskt taget omöjligt för en person som inte har händer lika stora som en vuxen man. 

Bollen kan dock användas till att spela andra bollsporter med eller bolla med två händer.  

4.4 Sekundär användning 

Inga produkter som skickas till katastrofläger bör lämna rester efter sig. Allt som skickas med 

lägret kommer ingå i det slutna kretslopp som lägret innefattar, och inget kommer lämna 

lägerområdet annat än om det bränns. 

Därför bör produkter som skickas med vara robusta och kunna fylla sin funktion så länge 

lägret står. Annars bör det finnas en sekundär funktion hos produkten då den är förbrukad. 

Samtliga produkter som ingår i produktpaketen har analyserats utifrån dessa kriterier. 

De flesta produkter är bruksvaror som pennor och kritor. Dessa förbrukas i sin helhet och 

lämnar inget avfall. Många produkter, som till exempel griffeltavlor och linjaler anses vara så 

pass tåliga att de håller en längre tid. 

Samtliga skrivböcker och ritpapper bör sparas så länge de fyller en praktisk eller sentimental 

funktion. Barn bör få ta hem texter eller målningar som de skapat under skol- och 

fritidsverksamheten. Bläck- och filtpennor däremot lämnar tomma plastkapslar efter sig, som i 

stor utsträckning riskerar att hamna på hög.  

Samtliga bollar kan, om de skulle gå sönder, skäras itu och materialet kan användas för att 

laga saker. En halv boll kan också användas till förvaring och krukor. Hopprep kan i andra 

hand användas som snören att laga saker med. 

Radion i School-in-a-box är en teknisk produkt och kan demonteras om den blir obrukbar. 

Solcellerna och generatorn kan med rätt kunskap och material kopplas om och användas för 

att ladda mobiltelefoner eller dylik teknisk utrustning. 

4.5 Utvärdering av sammansättningen av produkter 

Produkterna i paketen ska kunna användas av barn i hela världen, oavsett språk, ålder, fysiska 

eller psykiska förutsättningar, eller kön. Efter att frågor om robusthet och målgrupp besvarats 

kring varje produkt framkom att det saknades produkter för inomhusbruk. Det kunde även 

konstateras att produkter inte täckte samtliga målgrupper. För att åskådliggöra detta skapades 

en matris med huvudkategorierna ålder, kön och möjlighet till inom- respektive utomhusbruk. 

Samtliga figurer representerandes produkter ur Recreation kit och School-in-a-Box placerades 

i matrisen efter dess robusthet och målgrupp. Blå färg har använts till produkter ur School-in-

a-Box, och produkter ur Recreation kit har gjorts gröna för att skilja dem åt. I de fall då 

produkter inte anses kunna fylla lika stor funktion, oberoende av användarnas språk, religion 

eller andra kulturella aspekter, har produkter märkts med en lila ram. Produkter har märkts 

med en orange ram om de inte kan användas stillasittande. På detta sätt kunde en 

övergripande fördelning av produkter över kategorierna studeras. Matrisen visas i figur 2. 
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Figur 2. Hur samtliga produkter till skol- och fritidsverksamheten som i dagsläget skickas med ETS fördelas 

mellan ålder, kön och möjlighet till inom- respektive utomhusbruk. 
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Matrisen visar att sex av åtta leksaker i Recreation kit riskerar att i första hand användas av 

pojkar. Endast bollarna av skum anses användas i lika stor utsträckning av båda könen. 

Hopprepet är den enda produkt som kan tänkas att i första hand användas av flickor. Denna 

obalans får ses som en stor brist, och riskerar i förlängningen att minska andelen flickor i 

skolmiljön. Även UNICEF har uppmärksammat avsaknaden av produkter för flickor i paketet. 

De rekommenderar att produkter speciellt riktade till flickor ska anskaffas lokalt (UNICEF 

ROSA 2006). 

I samband med en katastrof ökar risken att barn skadas och förlorar förmåga att till exempel 

gå och springa. Det anses därför vara ett problem att skumbollarna är de enda produkter i 

Recreation kit som kan lekas med stillasittandes. Fler produkter som riktar sig till barn med 

rörelsenedsättningar krävs för att ingen ska uteslutas från skol- och fritidsmiljön. Bollarna i 

skum är också de enda leksaker i Recreation kit som kan användas inomhus. I ett kallt klimat 

eller till exempel ett översvämningsområde finns risken att fritidsverksamhet inte kan hållas 

utomhus, och kittet måste kompletteras med produkter för sådana situationer. 

En T-tröja och en keps med UNICEF-logo medföljer Recreation kit, och är tänkta att 

användas av de vuxna som arrangerar och leder fritidsaktiviteter. T-tröjan är i herrmodell och 

i storlek Large. Det är viktigt att ha kvinnor i skol- och fritidsmiljön, och därför anses det 

också vara betydande att plagg avsedda att bäras i skolmiljön alltid kan bäras av kvinnor. Om 

lokal sed inte tillåter att kvinnors armar baras blir T-tröjan endast ett plagg för män. Detta 

riskerar i förlängningen att stämpla fritidsledarrollen som ett arbete för i första hand män. 

Enligt MSB måste arbetskläder finnas till både kvinnor och män, i respektive storlek. De 

måste också anpassas efter den lokala kulturen (MSB 2009).  

Många av produkterna som ska hjälpa ledaren att genomföra fritidsaktiviteter är främst 

avsedda för sport – något som traditionellt ses som manligt och som ytterligare riskerar att 

försvåra för kvinnor att få rollen som ledare i skol- och fritidsmiljön. 

Både Recreation kit och School-in-a-Box innehåller många produkter som kan användas i 

båda matrisens åldersspann. Produkterna i School-in-Box är också jämt fördelade mellan både 

kön och huruvida de kan användas inomhus och utomhus. Vissa produkters funktion är dock 

beroende av att mottagarlandet använder latinska bokstäver och arabiska siffror. 

4.6 Utvärdering av ämnesundervisning 

För att illustrera hur utbildning inom olika ämnesområden kan täckas med School-in-a-Box, 

delas dess produkter upp i en matris efter hur de underlättar undervisning i läs- och 

skrivkunskaper, räkning, kunskaper om samhället och hälsa. Undervisning i dessa 

ämnesområden är enligt MSEE prioriterat i krissituationer. I kategorin här benämnd samhälle 

ingår kunskaper om omvärlden, barns och mänskliga rättigheter samt jämställdhet, men även 

frågor som självkänsla, tolerans, respekt och fred. I kategorin hälsa ingår undervisning inom 

hygien och sjukdomsspridning, men även eventuellt lokalt aktuella frågor som till exempel 

information om landminor, hiv/aids eller andra faror. Om produkter inte anses kunna fylla lika 

stor funktion, oberoende av användarnas språk, religion eller andra kulturella aspekter har 

produkter märkts med en lila ram. Matrisen visas i figur 3. 
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Figur 3. Matris som hur illustrerar produkter ur School-in-a-Box är fördelade på ålder och på skolämnen som 

ska prioriteras vid undervisning i krissituationer. 
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Matrisen visar att produkterna är någorlunda väl fördelade var det gäller räknekunskaper och 

läs- och skrivkunskaper. Inom området samhälle ligger fokus i huvudsak på geografiska 

kunskaper, men radion kan ge information om vad som händer i världen omkring barnen. 

Inom kategorin hälsa saknas det helt produkter. 

Kunskaper som lärs ut i skolorna ska alltid vara kopplad till den lokala läroplanen och på det 

lokala språket. Det kan därför vara känsligt att bifoga produkter som innehåller information 

om hälsa och samhälle då denna måste vara helt textlös och anpassad till det lokala 

sammanhanget. Ämnen som hiv/aids eller jämställdhet kan dessutom vara känsliga i vissa 

regioner. Detta ska dock endast ses som en anledning att vara försiktig med hanteringen av 

dessa frågor, och inte som en anledning att utelämna dem. Det kan konstateras att ett 

heltäckande material för att informera om samhälls- eller hälsofrågor inte kan skapas i förväg 

för alla tänkbara platser, kulturer och situationer. Initiativ för att ta upp dessa ämnen måste 

därmed komma från det lokala samhället, MSB, THW eller mottagarorganisationen. Dock 

anses det önskvärt att material tas fram som kan ge stöd åt lärare att ta upp dessa ämnen. 

Avlastning av lärare rekommenderas eftersom en utökning av läroplanen i form av hälso- och 

samhällsundervisning annars innebär att lärare ytterligare belastas, särskilt då läroplanen 

redan tenderar att vara överfull (Bird 2005). 

Försök med ungdomskommittéer har gjorts av UNICEF i Somalia där information spridits via 

eleverna själva med hjälp av bland annat postrar. Även utomstående experter inom frågor som 

vanligtvis står utanför läroplanen skulle kunna tas in för att avlasta läraren. Till exempel kan 

sjukvårdspersonal undervisa om olika sjukdomar och dess spridning och lägrets WASH-

officer kan berätta om vikten av hygien.  

En del av produkterna i School-in-a-Box är kulturellt känsliga, vilket i detta fall innebär att de 

inte fyller lika stor funktion i områden som inte använder sig av arabiska siffror och latinska 

bokstäver. Bokstavspostern kan dock alltid användas för att undervisa i engelska Enligt 

UNICEF ska de kulturellt känsliga postrarna användas som mallar för att göra egna, lokalt 

anpassade, postrar på plats.  

Överhuvudtaget är det önskvärt att det latinska alfabetet och de arabiska siffrorna fick mindre 

utrymme i paketen eftersom de stämplar dessa kulturellt. Färre produkter skulle kunna vara 

språkligt och kulturellt kopplade till västvärlden utan att funktionen skulle försämras. Om de 

medföljande postrarna var tryckta i mindre skala, och fler papper skickades med för att göra 

egna posters skulle det öka känslan av att de just är mallar och inte något att rätta sig efter.  

Matrisen visar att fördelningen av produkter är god över de olika åldrarna. Det bör dock 

tilläggas att ju större kunskaper eleverna redan besitter, vilket i många fall – men inte 

nödvändigtvis – ökar med elevernas ålder, desto större krav ställs på läraren. Särskilt när det 

gäller att lära ut kunskaper utöver basala läs-, skriv- och räknekunskaper med hjälp av 

produkterna i paketen. School-in-a-Box är endast avsett att täcka de första fyra åren av 

skolgång även om det inte finns något som hindrar att pennor och skrivböcker används till 

vidare utbildning. Ska högre utbildning kunna erbjudas på allvar måste dock ytterligare 

produkter, som textböcker och hantverksmaterial, kompletteras lokalt. 
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4.7 Förslag på kompletteringar till fritidsverksamheten 

För att fritidssakerna ska kunna användas av både pojkar och flickor, i alla åldrar och i alla 

typer av klimat, krävs det fler produkter. Framför allt saknar Recreation kit produkter för 

inomhusbruk, stillasittande bruk och för flickor. Det ska tilläggas att det inte är ett 

självändamål att komplettera med produkter som då enbart i första hand används av flickor 

eller inomhus. Att produkterna är mångsidiga och anpassningsbara anses fortfarande vara 

viktigt för att göra paketen mer robusta.  Följande produkter bör följa med Recreation kit för 

att utöka dess robusthet och målgrupp. De antal som föreslås är ungefärliga: 

 

Konstmaterial i form av vattenfärg, pensel, papper och färgpennor – Att skicka med 

produkter som uppmuntrar till skapande ger barn och ungdomar nya medel att uttrycka sig 

med, och nya forum att bearbeta det som drabbat dem. Målarfärg, färgpennor och papper har 

valts för att de med relativt små medel möjliggör detta. Vattenfärg är billig och dryg och kan 

användas på alla sorters papper. Köps de in som klossar undviks också material som skulle 

innebära onödigt spill efter att färgen förbrukats. Penslar har flera användningsområden, och 

kan rengöras och användas på nytt. Färgpennor och papper lämnar inga rester då produkterna 

är förbrukade. Produkterna anses också vara könsneutrala och både kunna användas inomhus 

och utomhus. Till varje Recreation kit föreslås att 50 skissblock köps in. Till det bör 40 

färgpennor i olika färger och 24 puckar med vattenfärger i olika färger med lika många 

penslar i olika storlekar köpas in. Antalen är beräknade för att 40 barn, det vill säga en 

skolklass, ska kunna måla eller rita samtidigt. Figur 4 visar dessa produkter. 

 

Figur 4. Kompletterande produkter att måla och rita med. 
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Sylåda – En sylåda fyller en dubbel funktion som praktiskt verktyg för att laga kläder och ett 

verktyg för skapande. Förhoppningen är att användningen ska styras så att alla får tillgång och 

känner sig bekväma med att sy, även om vetskapen finns att det i huvudsak riskerar användas 

av flickor. Produkterna kan också användas för att lära ut sömnad som hantverk. För att inte 

riskera att saker försvinner bör samtliga produkter ha en särskilt avsedd plats i lådan. Det 

föreslås att det inkluderas fyra sylådor per Recreation kit. Ett förslag på en sylåda visas i 

figur 5. Sylådan anses vara så pass robust att den håller en längre tid om sytråd fylls på lokalt  

 

Figur 5. Sylåda bland annat innehållandes nål, tråd, sprättare, fingerborg och måttband. 
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Musikinstrument: Maracas, xylofon, gurka, flöjt – Musik och ljud är också varianter på sätt att 

uttrycka sig kreativt. De instrument som valts utgör en kombination av rytm- och melodiösa 

instrument. De kan alla tillverkas i trä och därmed återskapas av lokala material. De har också 

låg inlärningströskel. Förslagsvis bör en xylofon, två blockflöjter, två gurkor och fyra maracas 

medfölja varje Recreation kit. Figur 6 visar dessa instrument. 

 

 

Figur 6. Kompletterande musikinstrument. 
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Brädspel: Domino, schack, backgammon, damspel och kortlek – vanliga bräd- och kortspel 

utökar utbudet av inomhus- och stillasittande aktiviteter. Många spel innehåller en del lärande 

moment, som exempelvis minnesträning eller logiskt tänkande. De utgör dessutom en 

gruppverksamhet som kan involvera många barn åt gången. Vardera spel bör ha en egen, 

förslutningsbar ask för att ingenting ska försvinna. Korten bör vara i plast och brädspelet bör 

vara vikbart så att pjäserna kan förvaras inuti spelet när det inte används. Backgammonplanen 

är målad på brädets undersida. Även i detta fall bör delar av produkterna göras i trä och 

därmed i större utsträckning kunna lagas eller kompletteras på plats med lokala material. De 

kompletterande spelen visas i figur 7. Det föreslås att två brädspel, två kortlekar och två set 

med dominobrickor medföljer varje Recreation kit.  

 

Figur 7. Spel som kompletterar Recreation kit. 
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Aluminiumlådan räcker inte till för att förvara alla saker i Recreation kit. Fler väskor av 

samma typ som den som redan finns i kittet behövs för att ingenting ska behöva ligga fritt 

utanför lådan. Ett bollnät kan användas för att förvara bollar när de inte används eller 

transporteras till och från lekplatsen. Ett sådant visas i figur 8. 

 

Figur 8. Bollnät kan bidra med extra förvaring. 
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Ungdomar riskerar att hamna utanför utbildningssystemet i ETS. Trots att det finns gott om 

produkter i Recreation kit och School-in-a-Box som riktar sig till denna målgrupp, vittnar 

rapporter från katastrofläger om att ungdomar tenderar att förbli sysslolösa. Om inte högre 

utbildning kan erbjudas bör alternativa sysslor presenteras för dem. De bör assisteras att starta 

ungdomskommittéer och inkluderas i verksamheter som kan komma samhället till nytta som 

skola, krukmakeri, snickeri, sömnad, matlagning eller jordbruk. Att skapa en sådan 

verksamhet kan produktmässigt underlättas genom att MSB och THW erbjuder arbetskläder. 

Detta bidrar till att skapa en känsla av samhörighet och ansvar. Kläderna bör vara utformade 

så att de kan användas av alla oavsett kön eller religiös tillhörighet. De bör också vara tydligt 

kopplade till verksamheten i färger eller symboler.  

Förslagsvis bör långarmade tröjor eller tunikor i olika storlekar skickas med för att så många 

som möjligt ska känna sig bekväma med att använda dem. Även sjalar bör erbjudas att 

användas för att täcka hår i situationer där det önskas eller krävs. (MSB 2009) Figur 9 visar 

förslag på kläder som kan bifogas kitten. De bör vara gjorda i en färg som utskiljer dem från 

andra kläder och markerar tillhörighet. Detta anses öka sannolikheten att ungdomarna stannar 

i kommittéerna eller inom skolverksamheten. MSB och THW bör se till att dessa tröjor finns 

tillgängliga tidigt i skol- och fritidsverksamhetens för att involvera så många som möjligt. 

Dessa plagg bör även kunna komplettera den T-tröja för ledare som redan finns i Recreation 

kit.  

 

Figur 9. Förslag på kläder som kan bifogas kitten. 

Med dessa kompletteringar kommer matrisen över produkter till fritidsverksamheten se ut 

enligt figur 10. 
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Figur 10. Fritidsverksamheten efter komplettering med föreslagna produkter, fördelat på ålder, kön samt 

möjlighet till inom- och utomhusbruk. 
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4.8 Förslag på ändringar i Recreation Kit 

I framtiden bör även de produkter som redan medföljer paketen ses över. De två handbollarna 

i seniorstorlek anses vara odugliga att spela handboll med, och bör därmed kunna uteslutas 

helt. Totalt finns det åtta bollar i Recreation kit, vilket medför en ökad risk att paketet i första 

hand nyttjas av pojkar. Detta skulle kunna åtgärdas med att i framtiden permanent byta ut 

några av bollarna mot produkter som är mer tillgängliga för flickor. Det skulle också bidra till 

att göra Recreation Kit mer användbart inomhus och för stillasittande aktiviteter. Det 

rekommenderas att seniorhandbollarna, två juniorhandbollar och en av volleybollarna tas bort 

för att ge mer plats i Recreation kit att fylla på med de föreslagna produkterna. T-tröjan i 

storlek Large bör ersättas med mer anpassningsbara kläder. 

Gällandes förvaring rekommenderas att på lång sikt låta tillverka en plastlåda med lock, så 

stor att den precis får plats inuti aluminiumlådan. Denna skulle plockas ur på plats och på så 

vis skulle förvaringsutrymmet nästintill fördubblas utan att transportutrymme slösas. Figur 11 

illustrerar en sådan förvaringslåda.  

 
Figur 11. Förslag på en inre plastlåda som kan rymmas i aluminiumlådan. 

Med dessa ändringar ser fördelningen av produkter fritidsverksamheten ut enligt figur 12. 
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Figur 12. Recreation kit efter föreslagna förändringar. 
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4.9  Förslag på kompletteringar till skolverksamheten 

School-in-a-Box ska kunna ge stöd åt lärare att undervisa i samtliga ämnen som tas upp i 

MSEE – inklusive de även ämnen som specifikt rör barn i katastrofläger. Detta kan 

underlättas med möjligheten att kunna skapa egna affischer, och därför bör därför vita 

pappersark i A3-format skickas med. Exempel på sådana visas i figur 13. Dessa affischer kan 

då skrivas på det egna språket, tillsammans med elever och experter inom de olika ämnena. 

De blir då specifikt anpassade för den lokala situationen och kulturen och kan också ersätta 

postrarna föreställandes multiplikationstabellen eller alfabetet om det skulle behövas.  

 

Figur 13. A3-papper kan skickas med för att skapa lokalt anpassade postrar. 
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En bild på de produkter ur School-in-a-Box som ska delas ut till elever, bör också inkluderas. 

Det är viktigt att eleverna får tillgång till de saker som är ämnade för dem, eftersom utdelat 

material är ökar närvaron i skolan. Bilden fungerar som en instruktion till de som öppnar 

lådorna och kan se ut som figur 14. Den bör förslagsvis lamineras för att skyddas. 

 

Figur 14. Förslag på hur instruktioner om vilka produkter som ska delas ut till varje elev kan se ut. 

4.10 Förslag på ändringar i School-in-a-Box 

Överlag är det inte mycket som behöver ändras i School-in-a-Box. I ett längre perspektiv 

skulle multiplikationstabellen och affischen med det latinska alfabetet i School-in-a-Box 

behöva göras mindre för att minska den kulturella stämpel de sätter på paketet. Mindre 

versioner av samma affischer skulle tydliggöra dess syfte som mall. Liknande mallar till 

affischer bör tas fram så att eleverna själva kan göra postrar för ämnesområdena samhälle och 

hälsa att sätta upp i klassrummen. Dessa bör vara utan text men ha plats för elever eller lärare 

att skriva på det lokala språket. 

Även till School-in-a-Box bör det i framtiden bifogas en inre plastlåda, liknande den som 

föreslås skickas med Recreation kit, för att ytterligare öka förvaringsutrymmet för 

skolverksamheten. 

Med de föreslagna förändringarna ser matrisen över ämnesuppdelningen i School-in-a-Box ut 

som i figur 15 
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Figur 15. Ämnesuppdelningen av produkter i School-in-a-Box efter föreslagna förändringar. 
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4.11 Matris efter förslagna förändringar 

Med alla dessa ändringar fördelas samtliga produkter ur Recreation kit och School-in-a-Box 

enligt figur 16. 

Figur 16. Produkter fördelade på ålder, kön samt på inom- respektive utomhusbruk efter föreslagna ändringar i School-in-a-

Box och Recreation kit. Fler produkter för inomhusbruk har tillkommit samt att produkterna är mer spridda än tidigare. 
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5. SLUTSATSER OCH FRAMTIDA ARBETE 

Detta kapitel sammanfattar slutsatserna som dragits av utvärderingen och här listas de 

rekommendationer som tagits fram till MSB och THW. Kapitlet tar också upp 

rekommendationer för framtida arbete. 

5.1 Slutsatser 

Det viktigaste för att få igång en skol- och fritidsverksamhet inom ETS är inte de produkter 

som skickas med lägret, utan att det finns utbildad personal på plats som kan inleda 

verksamheten och som kan rekrytera kunniga lärare och ledare. Produkter kan aldrig ersätta 

personal, och en skola har inte skapats bara för att de produkter som behövs finns på plats. De 

produkter som sänds till verksamheten ska istället finnas där som ett stöd till personal att 

bedriva schemalagda aktiviteter och undervisning för barn. Det är också viktigt att till skol- 

och fritidsverksamheten satsa på okomplicerade och robusta produkter, som kräver få eller 

inga instruktioner för att börja användas. Detta för att rutiner ska kunna etableras så snabbt 

som möjligt.  

School-in-a-Box anses överlag lyckas med detta, och inga produkter är så komplicerade eller 

missvisande att de bör tas bort. Det är dock önskvärt att de bifogade postrarna i framtiden 

utformas i ett mindre format och att fler A3 papper inkluderas, så att elever och lärare kan 

göra egna postrar anpassade efter den lokala kulturen och situationen.  

Recreation kit har i dagsläget en övervikt av produkter som i huvudsak riktar sig till pojkar 

utan rörelsehinder. Att sex av åtta leksaker i kittet riskerar att i första hand användas av pojkar 

försvårar arbetet med att locka flickor och barn med rörelsehinder till skol- och fritidsmiljön. 

Samtliga barn och ungdomar måste inkluderas i verksamheten redan från början, och det är 

därför viktigt att produkter som tilltalar alla, finns tillgängliga direkt, särskilt då närvaron 

tenderar att minska vid brist på material. Detta gäller även om materialet inte är tillräckligt väl 

anpassat. Instruktionen att i efterhand lokalt komplettera med material riktade till flickor anses 

därför inte gynna målet att skapa skol- och fritidsverksamhet lika tillgänglig för båda könen. 

Framför allt signalerar den att pojkarnas behov bör tillgodoses i första hand – medan flickorna 

får vänta.  

Att det saknas produkter för stillasittande bruk gör Recreation kit oanvändbart på platser där 

det på grund av klimat eller säkerhetsskäl inte är möjligt att leka utomhus. Särskilt 

problematiskt blir det eftersom man valt att kalla produktpaketet för ”Recreation kit” – 

fritidspaket – istället för exempelvis ”Sport kit”. Detta ger intrycket att paketet innehåller  alla 

de produkter som behövs för att skapa en komplett fritidsverksamhet. Det anses nödvändigt 

att det kompletteras med fler produkter för inomhusbruk, stillasittande lek, och för flickor.  

När en produkt i paketen är förbrukad är tanken att påfyllnad ska ske lokalt. Det antas då att 

sannolikheten är större att produkter liknande de förbrukade kommer köpas in, vilket leder till 

att den snedfördelning som finns i Recreation kit idag riskerar leva kvar – även då själva 

produktpaketet är förbrukat.  

Kvinnliga lärare och fritidsledare bidrar till att göra skol- och fritidsmiljön tryggare för 

flickor. Kläderna som är tänkta att användas av ledare i Recreation kit är T-tröjor i herrstorlek. 

Det riskerar att utesluta kvinnor från uppgiften i de fall lokal sed försvårar för kvinnor att bära 

ett sådant plagg. Långärmade plagg och sjalar måste skickas med för att kunna garantera 

kvinnors plats i skol- och fritidsmiljön, och dessutom, i förlängningen, flickors plats i skolan. 
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Rapportens mål har varit att bredda utbudet av produkter, för att barn i alla åldrar, oavsett kön 

eller förutsättningar ska känna sig inkluderade i skol- och fritidsverksamheten. De produkter 

som har föreslagits fokuserar i huvudsak på stillasittande verksamhet och skapande. En stor 

del av ansvaret för att inkludera alla i skol- och fritidsverksamheten ligger dock fortfarande på 

ledare och lärare. Det är enbart av tradition som flickor och pojkar tenderar att använda sig av 

olika produkter, och även om produkter tas med som riskerar upprätthålla dessa traditioner 

måste det övergripande målet fortfarande vara att barn, pojkar som flickor, ska känna sig lika 

bekväma med alla produkter. Det är därför även MSB:s och THW:s ansvar att ge lärare och 

ledare stöd att bryta rådande normer för att uppnå detta. 

Att skicka med produkter som uppmuntrar till skapande anses inte bara vara könsneutralt och 

möjliggöra stillasittande verksamhet, utan även ge barn ett sätt att uttrycka sig, och på det 

sättet hantera det som drabbat dem. Konstmaterial har valts för att de, med relativt små medel, 

erbjuder en sådan möjlighet. 

Samma sak gäller för de musikinstrument som skickas med. Dessa ger barn en chans att skapa 

ljud och rytmer vilket även innebär en möjlighet för alla att höras. Rytmer och musik 

möjliggör även dans och sång genom vilka historier kan berättas. En kombination av 

rytminstrument och melodiösa instruments har valts, med hopp om att lokala instrument så 

småningom kan kompletteras. Dessa instrument har dessutom en låg inlärningströskel och 

kräver inga instruktioner för att ljud ska skapas ur dem. 

Spelen som är föreslagna möjliggör stillasittande verksamhet. Det är spel med många 

användningsområden, både dominobrickor och kort kan till exempel staplas på varandra till 

olika konstruktioner. Förhoppningen är att de även ska fungera som inspiration till att lokala 

spel köps in till skol- och fritidsverksamheten. Spelen fungerar även som träning i strategiskt- 

och logiskt tänkande. 

Många av de produkter som rekommenderas är gjorda i trä. Det gör att de riskerar att knäckas 

vid omild behandling. Däremot ökar det möjligheten att de kan lagas på plats. De fyller också 

en viktig funktion, även då de förbrukats, som förslag på produkter som kan köpas in lokalt 

eller tillverkas av lokala material. Detta stödjer lokala initiativ till tillverkning och försäljning. 

Inom projektet ETS är utgångspunkten att det inte finns några produkter på plats då lägret 

anländer och därför skickas ett så komplett paket med produkter som möjligt. Det är dock att 

på längre sikt viktigare att ge stöd till lokala initiativ till tillverkning och handel än att fylla 

lägrets behov av produkter. 

Sylådan fyller en funktion som praktiskt verktyg för att laga kläder, ett medel för skapande, 

och som material för att lära ut sömnad som yrke. Det är viktigt att användandet av sylådan 

styrs så att inte enbart används av flickor, och att flickor uppmuntras att ägna sig åt andra 

saker än sådant som är relaterat till hushållsarbete. Att sylådan inkluderas är en del i en 

förhoppning om att fler typer av hantverk kommer involveras i verksamheten. Verktyg från 

andra delar av lägret bör kunna komma ungdomar till godo för att ge dem handfasta 

kunskaper som i slutändan kan leda till en yrkesbana. Sådana verktyg bör brukas under 

överseende av yrkeskunniga vuxna och inkluderas därför inte i skol- och fritidspaketen. 

De antal av de nya produkter som föreslås bifogas paketen är ungefärliga, och bygger på 

uppskattningar vad som kan behövas för de 500 barn som beräknas bo i ETS lägret. Detta 

måste utvärderas och studeras i fält för att få fram mer relevanta siffror. 

Det anses mycket viktigt att involvera ungdomar i skol- och fritidsverksamheten då sysslolösa 

ungdomar riskerar att utgöra en fara för sig själva, men även för sin omgivning. Ingenting i 

utvärderingen av produkter, indikerar att ungdomar skulle vara mer sysslolösa än andra barn i 

lägret, men problemet understryks i ett flertal rapporter från katastrofläger. Det kan därför 
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konstateras att problemet inte enbart kan lösas med fler produkter, utan snarare måste vuxna i 

större utsträckning ska uppmärksamma denna grupp. Att hjälpa dem att lära sig yrken och 

bilda ungdomskommittéer har visat sig lyckade i tidigare sammanhang. Finns tillgång till 

gemensamma kläder ökar känslan av tillhörighet och ansvar, vilket i sin tur anses öka chansen 

att dessa kommittéer hålls samman och gör nytta i lägret. Återigen är det viktigt att de 

klädesplagg som tas med kan användas av både pojkar och flickor, och finns i alla storlekar.  

Den här rapporten är skriven med utgångspunkten att en produkt får ett symboliskt värde då 

den är utvald till ett paket. Ju färre produkter man skickar desto större blir betydelsen av varje 

enskild produkt. Om paketen är sammansatta på ett sådant sätt att färre produkter som 

representerar flickor än pojkar bifogas, riskerar det att signalera att flickor och pojkar inte har 

lika stor rätt till lek och fritid. Samma sak gäller för barn rörelsehinder då de riskerar att 

varken kunna använda bollar eller hopprep. Detta anses vara det största problemet med de 

nuvarande paketens utformning. 

5.2 Sammanfattning av rekommendationer till MSB och THW  

 Utbudet av fritidsprodukter som även vänder sig till flickor bör utökas. 

 Utbudet av fritidsprodukter för stillasittande och inomhus verksamhet bör utökas. 

 Förslag på fritidsprodukter som kan bifogas: 

o Konstmaterial 

o Musikinstrument 

o Brädspel 

o Sylåda 

 Arbetskläder till personal och medlemmar i ungdomskommittéer bör bifogas. Dessa 

måste finnas i storlekar och modeller för alla. 

 Förslag på plagg som kan bifogas: 

o Långarmad T-shirt 

o Tunika 

o Sjal 

 För att utöka förvaringsmöjligheten för fritidsprodukter bör ytterligare väskor och 

bollnät bifogas paketen. 

 En laminerad instruktion bör tryckas upp som visar vad varje barn ska få att ta med 

hem från School-in-a-Box bör finnas till hands då lådorna öppnas. 

 Lådorna för både School-in-a-Box och Recreation kit bör märkas tydligare för att inte 

skapa förvirring i skol- och fritidsverksamheten. 

 Papper i storlek A3 bör bifogas School-in-a-Box för att underlätta tillverkning av 

informationsposters om samhälle och hälsa. 
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5.3 Framtida arbete 

Samtliga produkter, både de som medföljer ETS idag och de kompletterande produkter som 

föreslagits i rapporten, måste utvärderas i fält. Det är en svaghet i denna rapport att det ännu 

inte kunnat göras någon fältstudie hur produkterna används. Innan detta genomförts kan inga 

definitiva slutsatser gällande produkters funktion dras.  

De postermallar som skickas med bör även de utvärderas och en standard bör skapas hur 

budskap om hälsa och samhälle kan spridas utan att den blir direkt beroende av text. Affischer 

med tydliga och illustrerande bilder som kan användas bör tas fram och utvärderas i fält. 
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BILAGA A: UTVÄRDERING AV ENSKILDA 
PRODUKTER I SCHOOL-IN-A-BOX  

  
1 X BOX, METAL, LOCKABLE FOR STORAGE – TRANSPORT- OCH 
FÖRVARINGSLÅDA I ALUMINIUM, LÅSBAR 
 

Produktens robusthet Risk att bli obrukbar: Locket är mycket klenare än hos de andra lådorna, och 

risken är stor för att det går sönder. Särskilt om man 

följer UNICEF:s råd att använda insidan av det som en 

svart tavla. Går locket sönder är lådan inte längre 

låsbar. 

 Om så, sekundärt 

användningsområde eller 

återanvändning: 

Fortsatt förvaring för saker som inte behöver låsas in 

 Krav som ställs på omgivning: Aluminium gör lådan korrosionshärdig. Ståendes i solen 

kan dock lådan bli väldigt varm vilket kan påverka dess 

innehåll. 

Målgrupp Vad ska produkten användas till: Transportera och förvara produkter 

 Vilka kan använda produkten: Lådan är tänkt att skötas av lärare eller annan vuxen 

person med ansvar för barnverksamheten. Inga 

instruktioner finns i lådan om hur dess innehåll ska 

användas.  UNICEF har tydliga krav på hur, och i vilka 

sammanhang, produkterna ska användas. Därför krävs 

att personen som har hand om lådan har fått 

instruktioner från annat håll 

 Fyller den tänkt funktion? Lådan fyller funktionen att transportera och förvara 

produkter fram till dess att produkterna ska användas. 

Men från och med att till exempel en boll har pumpats 

upp går det inte längre att stänga och låsa lådan. Detta 

gör att lådan inte duger till att förvara produkter. Små 

saker (som pennor) riskerar också att försvinna då 

ingen förvaring för sådana saker finns 

 

 
1 X REGISTER, A4, SQUARED, 80 PGS/PAC-10 – NÄRVAROBOK, A4, RUTAD, 80 
SIDOR 10-PACK 

 
 

Produktens robusthet Risk att bli obrukbar: Ja, vid fukt. Bruksvara 

 Om så, sekundärt 

användningsområde eller 

återanvändning: 

Böckerna bör sparas som information om elevers närvaro 

och tips på genomförda lekar och spel, kan brännas om 

förstörd, sidor kan rivas ut och användas som isolering. 

Sidor kan användas för att skapa pappersflygplan, papier-

maché-skulpturer eller dyl. 

 

 Krav som ställs på omgivning: Känsligt för fukt och direkt solljus 

Målgrupp Vad ska produkten användas till: Avsedd för att registrera närvaron och andra egenskaper 

hos eleverna. 

 Vilka kan använda produkten: Avsedd för att användas av läraren. Boken saknar 

marginaler och kan skrivas i både uppifrån och nedifrån, 

från vänster eller från höger. 

 Fyller den tänkt funktion? Ja. 



40 

 

 

 

 

 

 
1 X PEN, BALL-POINT, RED/BOX-10 – KULSPETSPENNA, RÖD 10-PACK 

 
 

Produktens robusthet Risk att bli obrukbar: Bruksvara. 

 Om så, sekundärt 

användningsområde eller 

återanvändning: 

Nej. 

 Krav som ställs på omgivning:  

Målgrupp Vad ska produkten användas till: Skriva i böckerna, rätta prov, etc 

 Vilka kan använda produkten: Ska användas av läraren.  

 Fyller den tänkt funktion? Ja 

 

 
3 X CHALK, WHITE/BOX-100 – KRITA, VIT, LÅDA MED 100 ST. 
2 X DUSTER/WIPER FOR BLACKBOARD – TRASA FÖR SVART TAVLA. 
3 X CHALK, ASSORTED COLOURS/BOX-100 – KRITA, OLIKA FÄRGER, LÅDA MED 
100 ST.  
 

 
 

Produktens robusthet Risk att bli obrukbar: Kritan kan lätt brytas, blir obrukbar om den är för kort. 

Bruksvara. 

 Om så, sekundärt 

användningsområde eller 

återanvändning: 

 

 Krav som ställs på omgivning:  

Målgrupp Vad ska produkten användas till: Skriva och sudda på svart tavla. 

 

 Vilka kan använda produkten: Kan användas av lärare eller elever. Kan användas för att 

både rita och skriva . 

 Fyller den tänkt funktion? Ja, om svart tavla finns. 

 

 
2 X MARKER, FLIPCHART, COLOURS, TIP-4.5MM/PAC-4 – FILTPENNA, OLIKA 
FÄRGER, 4-PACK 
 

 
 

Produktens robusthet Risk att bli obrukbar: Bruksvara. Kan torka ut om locket lämnas av. 

 Om så, sekundärt 

användningsområde eller 

återanvändning: 

Kan användas i många sammanhang då saker behöver 

märkas, till exempel bollar i RK 

 

Ingen återanvändning då tuschen är slut. 

 Krav som ställs på omgivning:  

Målgrupp Vad ska produkten användas till: Skriva på postrar. 

 Vilka kan använda produkten: Alla, men främst till för läraren. 

 Fyller den tänkt funktion? Ja, dock finns det 8 st pennor men bara max 3 postrar att 

skriva eller rita till saker på. Inget annat material i School-

in-a-Box kan skrivas på för att sättas upp på väggen. 

Dock finns stora papper i ECD-kit. 
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1 X COMPASS, PLASTIC, FOR BLACKBOARD, 45 CM – PASSARE I PLAST FÖR 
SVART TAVLA, 45 CM 
 

 
 

Produktens robusthet Risk att bli obrukbar: Kan spricka eller gå av på mitten. Också obrukbar om 

fästanordning för krita går sönder. 

 Om så, sekundärt 

användningsområde eller 

återanvändning: 

Kan mäta upp saker i andra miljöer än i skolan. 

 

 Krav som ställs på omgivning: Kräver en stor svart tavla för att vara användbar. 

Målgrupp Vad ska produkten användas till: Rita cirklar på svart tavla. 

 Vilka kan använda produkten: Ska användas av läraren.  

 Fyller den tänkt funktion? Ja, om tavlan är stor nog. Oanvändbar om locket 

används som svart tavla. 

 

 
1 X SET SQUARE, BLACKBOARD, 30-60-90 DEGREES – VINKELHAKE,  FÖR 30-
60-90 GRADER FÖR SVART TAVLA 
1 X SET SQUARE, BLACKBOARD, 45-45-90 DEGREES – VINKELHAKE,  FÖR 45-
45-90 GRADER FÖR SVART TAVLA 
1 X RULER, PLASTIC, BLACKBOARD, 100 CM – LINJAL, PLAST 100 CM FÖR 
SVART TAVLA 

 
 

Produktens robusthet Risk att bli obrukbar: Liten risk. Kan brytas.  

 Om så, sekundärt 

användningsområde eller 

återanvändning: 

Kan mäta upp saker i andra miljöer än i skolan.  

 

Även om linjalen bryts kan delar användas för att mäta 

eller rita linjer 

 Krav som ställs på omgivning: Kräver en stor svart tavla för att vara användbar. 

Målgrupp Vad ska produkten användas till: Rita linjer och vinklar på svart tavla. 

 Vilka kan använda produkten: Avsedd för att användas av läraren. 

 Fyller den tänkt funktion? Ja, om tavlan är stor nog. Oanvändbara om locket 

används som svart tavla. 
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1 X POSTERS, PLASTICIZED PAPER, SET OF 3 – POSTRAR, LAMINERADE, SET 
MED 3 ST – LATINSKT ALFABET, MULTIPLIKATIONSTABELL,VÄRLDSKARTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktens robusthet Risk att bli obrukbar: Nej. 

 Om så, sekundärt 

användningsområde eller 

återanvändning: 

Planscherna kan användas som mallar för att tillverka 

egna posters på det lokala språket 

Kan fästas på väggar för att ge färg åt dem utan att fylla 

pedagogiskt syfte.  

 Krav som ställs på omgivning: Inga 

Målgrupp Vad ska produkten användas till: Lära ut alfabetet – om landet har annat alfabet än det 

latinska kan bokstäver skrivas för hand under de tryckta 

bokstäverna. Det kan också användas till att lära ut 

engelska.  

 

Lära ut multiplikationstabellen. 

 

Lära ut geografi. 

 Vilka kan använda produkten: Alla som använder det latinska alfabetet, eller ett alfabet 

som inte markant skiljer sig från det latinska samt 

arabiska siffror. 

 Fyller den tänkt funktion? Ja. 



43 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
1 X GLOBE, INFLATABLE, DIAM. 42CM, W/O STAND – UPPBLÅSBAR JORDGLOB, 
42 CM I DIAMETER. 
 
 
 

 
 

Produktens robusthet Risk att bli obrukbar: Stor, kan lätt punkteras. 

 Om så, sekundärt 

användningsområde eller 

återanvändning: 

Som boll till lek  

 

Om den blir paff kan den skäras upp och fästas på 

väggen.  

 Krav som ställs på omgivning:  

Målgrupp Vad ska produkten användas till: Lära ut geografi. 

 Vilka kan använda produkten: Land står skrivna på engelska, men inga landsgränser är 

utsatta. Alltså kan alla med kunskaper i engelska 

använda produkten, men den kan även användas till att 

lära ut kontinenter och jordens form. 

 Fyller den tänkt funktion? Ja.  

 

 
1 X TEACHING CLOCK (WOOD) – KLOCKA I TRÄ  
 
 
 

 
 

Produktens robusthet Risk att bli obrukbar: Måste monteras, blir obrukbar om någon del försvinner. 

 Om så, sekundärt 

användningsområde eller 

återanvändning: 

Går att rita på klockan, eller flytta pennor som visare då 

klockan ligger ner om delar har försvunnit. 

 Krav som ställs på omgivning: Inga. 

Målgrupp Vad ska produkten användas till: Lära ut klockan.  

 Vilka kan använda produkten: Alla som använder arabiska siffror. Används andra siffror 

ska de skrivas på ett papper och sedan klistras över de 

befintliga siffrorna. 

 Fyller den tänkt funktion? Ja, om arabiska siffror används. 
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1 X CUBES, WOOD OR PLASTIC, COLOURED, SET OF 100 – KUBER, TRÄ ELLER 
PLAST, OLIKA FÄRGER, SET MED 100 ST. 
 
 
 

 
 

Produktens robusthet Risk att bli obrukbar: Kuberna är små och riskerar att försvinna. 

 Om så, sekundärt 

användningsområde eller 

återanvändning: 

Klossarna är fortfarande brukbara om enskilda klossar 

försvinner 

 

Går att bygga med till lek 

 

Färgkuber kan användas som pixlar och skapa bilder. 

 Krav som ställs på omgivning: Förvaringsutrymme krävs för att inte kuber ska försvinna. 

Målgrupp Vad ska produkten användas till: Lära ut numeriska system samt samband mellan area 

och volym. 

 Vilka kan använda produkten: Alla. 

 Fyller den tänkt funktion? Ja. 

 

 

1 X SCISSORS, ALL PURPOSE, SHARP, 180 MM – SAX, VASS, 180 MM 
2 X TAPE ADHESIVE, TRANSP. 1,5 CM X 10M/BOX-20 – TEJP, GENOMSKINLIG,  
LÅDA MED 20 ST. 
 

 
 

Produktens robusthet Risk att bli obrukbar:  

 Om så, sekundärt 

användningsområde eller 

återanvändning: 

Användbar inom pyssel av olika slag. 

 

Kan fylla praktiska syften då saker ska tillverkas eller 

lagas 

 

Saxen kan vässas då den blir slö. 

 Krav som ställs på omgivning:  

Målgrupp Vad ska produkten användas till: Ska klippas och klistras med. 

 Vilka kan använda produkten: Främst läraren, men tejpen kan även användas av 

barnen. 

 Fyller den tänkt funktion? Ja. 
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1 X RADIO, MULTIBAND, SOLAR, WIND-UP – RADIO, DRIVS PÅ SOLCELLER 
ELLER VRIDS UPP 
 

 
 

Produktens robusthet Risk att bli obrukbar: Kan gå sönder om den hanteras oömt. 

 Om så, sekundärt 

användningsområde eller 

återanvändning: 

Kan demonteras och separata delar kan användas som 

solpanelen. Kräver visst tekniskt kunnande. 

 

Kan fylla informativ funktion även utanför skolan. 

 Krav som ställs på omgivning:  

Målgrupp Vad ska produkten användas till: Lyssna på information om situationen i landet. 

 Vilka kan använda produkten: Alla. 

 Fyller den tänkt funktion? Ja. 

 

 

 

2 X PAINT, CHALKBOARD, BLACK – FÄRG SOM FUNGERAR SOM SVART TAVLA 
1 X BRUSH, PAINT FOR BLACKBOARD – PENSEL FÖR ATT MÅLA PÅ SVART 
TAVLA-FÄRG 

 
 

Produktens robusthet Risk att bli obrukbar: Kan torka om locket lämnas av. 

 Om så, sekundärt 

användningsområde eller 

återanvändning: 

Svart tavla kan användas för att sprida information 

utanför skolverksamheten 

 

Om färgen räcker kan flera tavlor skapas. 

 

Penseln kan användas igen om den tvättas 

 Krav som ställs på omgivning: Kräver en vägg eller liknande att måla på. Locket till 

School-in-a-Box duger inte. 

Målgrupp Vad ska produkten användas till: Ska målas på ett underlag för att skapa en svart tavla. 

 Vilka kan använda produkten: Kräver viss instruktion för att bra underlag ska hittas. 

 Fyller den tänkt funktion? Ja, om det målas på passande underlag. 
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2 X DECAL, UNICEF, ROUND, DIAMETER 205 MM – KLISTERDEKALER, UNICEF-
MÄRKTA, RUNDA, 205 MM I DIAMETER 
 
 

 
 

Produktens robusthet Risk att bli obrukbar: Kan tappa klister vid fukt eller höga temperaturer. 

 Om så, sekundärt 

användningsområde eller 

återanvändning: 

Nej. 

 Krav som ställs på omgivning: Klarar inte för mycket fukt eller värme. I områden där 

UNICEF-logon kan anses utgöra en säkerhetsrisk bör inte 

produkten användas överhuvudtaget. 

Målgrupp Vad ska produkten användas till: Märka lådor eller saker. 

 Vilka kan använda produkten:  

 Fyller den tänkt funktion? Ja. 

 2 X BOOK, EXERCISE, A5, RULED-8MM, 48 PGS/PAC-20 – ÖVNINGSBOK, A5 
LINJERAD, 48 SIDOR, 20-PACK 
2 X BOOK, EXERCISE, A5, 5 MM-SQUARED, 48 PGS/PAC-20 - ÖVNINGSBOK, A5 
RUTAD, 48 SIDOR, 20-PACK 
2 X SLATE, FIBREBOARD, DOUBLE-SIDED, A4/BOX-20 - GRIFFELTAVLA, 
TRÄSKIVA, DUBBELSIDIG, A4/LÅDA MED 20 ST. 
8 X PEN, BALL-POINT, BLACK/BOX-10 – KULSPETSPENNA, SVART 10-PACK 
8 X PEN, BALL-POINT, BLUE/BOX-10 – KULSPETSPENNA, BLÅ 10-PACK 
8 X PENCIL, HB GRADE, BLACK/BOX-10 – BLYERTSPENNA, SVART, LÅDA MED 
10 ST. 
2 X WHITE PENCIL FOR SLATES, BOX-20 – VIT PENNA FÖR GRIFFELTAVLA, 
LÅDA MED 20 ST. 
4 X ERASER, SOFT FÖR PENCIL/BOX-20 – RADERGUMMI, LÅDA MED 20 ST. 
2 X PENCIL SHARPENER, METAL/PAC-20 – PENNVÄSSARE, METAL, 20-PACK 
4 X RULER, PLASTIC, 30 CM SET OF 10 – LINJAL, 30 CM, 10-PACK 
2 X BAG, CARRIER, A4, INTERLOCK SEAL/PAC-20 – BÄRKASSE, A4, 
FÖRSLUTNINGSBAR, 20-PACK 
 

Produktens robusthet Risk att bli obrukbar: Bruksvaror 

 Om så, sekundärt 

användningsområde eller 

återanvändning: 

Påsen kan användas i andra sammanhang. Som till att 

forsla vatten. 

 

Plasten kan användas till att laga saker om påsen skulle 

gå sönder. 

 

Håller så länge pennor, kritor och böcker fylls på lokalt 

 Krav som ställs på omgivning:  

Målgrupp Vad ska produkten användas till: En kasse med en av vardera produkter ska delas ut till 

varje barn. Denna kasse ska sedan bäras till och från 

skolan, och innehållet ska användas till att skriva och 

räkna med. 

 Vilka kan använda produkten: Det krävs instruktioner för att läraren ska förstå att alla 

barn ska få var sin påse med detta innehåll. Inga sådana 

instruktioner finns i lådan. 

. 

 Fyller den tänkt funktion? - Ja, om funktionen lärs ut. 
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4 X SCISSORS, SAFETY, SCHOOL, 135MM/BOX-10 – SAX FÖR SKOLBRUK 135MM, 
LÅDA MED 10 ST. 
4 X CRAYON, WAX, PACK OF 8 COLOURS/BOX-10X8 – KRITOR, VAX, 8 FÄRGER, 
LÅDA MED 10 ST I VARDERA FÄRG. 

 
 

Produktens robusthet Risk att bli obrukbar: Bruksvaror. 

 Om så, sekundärt 

användningsområde eller 

återanvändning: 

Bör fyllas på lokalt 

 

Saxar kan användas till pysselverksamhet utanför skolan 

 Krav som ställs på omgivning: Kräver papper att rita på och klippa i. 

Målgrupp Vad ska produkten användas till: Ska finnas i skolan för att rita och pyssla med. 

 Vilka kan använda produkten:  

 Fyller den tänkt funktion? Ja, om papper finns att tillgå. 
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BILAGA B:  UTVÄRDERING AV ENSKILDA 
PRODUKTER I RECREATION KIT 

 

 

 
1 X BOX, METAL, LOCKABLE FOR STORAGE – TRANSPORT- OCH 
FÖRVARINGSLÅDA I ALUMINIUM, LÅSBAR 
 

Produktens robusthet Risk att bli obrukbar: Liten, men om locket går sönder försvinner 

låsfunktionen 

 Om så, sekundärt 

användningsområde eller 

återanvändning: 

Fortsatt förvaring för saker som inte behöver låsas in 

 Krav som ställs på omgivning: Aluminium gör lådan korrosionshärdig. Ståendes i solen 

kan dock lådan bli väldigt varm vilket kan påverka dess 

innehåll, särskilt bollarna är känsliga för höga 

temperaturer 

Målgrupp Vad ska produkten användas till: Transportera och förvara produkter 

 Vilka kan använda produkten: Lådan är tänkt att skötas av lärare eller annan vuxen 

person med ansvar för barnverksamheten. Inga 

instruktioner finns i lådan om hur dess innehåll ska 

användas.  UNICEF har tydliga krav på hur, och i vilka 

sammanhang, produkterna ska användas. Därför krävs 

att personen som har hand om lådan har fått 

instruktioner från annat håll 

 Fyller den tänkt funktion? Lådan fyller funktionen att transportera och förvara 

produkter fram till dess att produkterna ska användas. 

Men från och med att till exempel en boll har pumpats 

upp går det inte längre att stänga och låsa lådan. Detta 

gör att lådan inte duger till att förvara produkter. Små 

saker (som t ex nipplar) riskerar också att försvinna då 

ingen förvaring för sådana saker finns 

  

 

 
1 X BOOK, EXERCISE, A4, RULED-8MM, 96 PGS/PAC-10 – SKRIVBOK, LINJERAD, 
A4, 96 SIDOR, 10-PACK 

 
 

Produktens robusthet Risk att bli obrukbar: Ja, vid fukt. Bruksvara 

 Om så, sekundärt 

användningsområde eller 

återanvändning: 

Böckerna bör sparas som information om elevers närvaro 

och tips på genomförda lekar och spel, kan brännas om 

förstörd, sidor kan rivas ut och användas som isolering. 

Sidor kan användas för att skapa pappersflygplan, papier-

maché eller dyl 

 Krav som ställs på omgivning: Känsligt för fukt och direkt solljus 

Målgrupp Vad ska produkten användas till: Avsedd för deltagarlistor till aktiviteterna, samt till 

resultatlistor 

 Vilka kan använda produkten: Alla med läs- och skrivkunskaper, främst ledare 

 Fyller den tänkt funktion? Ja 
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1 X SLATE, FIBREBOARD, DOUBLESIDED, A4/BOX-20 – GRIFFELTAVLA, 
TRÄFIBERSKIVA, DUBBELSIDIG, A4/LÅDA MED 20 ST 

 
 

Produktens robusthet Risk att bli obrukbar: Nej, om inte kritor tar slut 

 Om så, sekundärt 

användningsområde eller 

återanvändning: 

Nya kritor kan anskaffas lokalt eller lånas från School-in-

a-box l 

 Krav som ställs på omgivning:  

Målgrupp Vad ska produkten användas till: Skriva upp resultat från lekar och spel, samt förklara nya 

spel med hjälp av bilder och text 

 Vilka kan använda produkten: Alla 

 Fyller den tänkt funktion? Ja 

 

 
1 X PEN, BALL-POINT, BLACK, BOX-10 – KULSPETSPENNA, SVART 10-PACK 
 

 
 

Produktens robusthet Risk att bli obrukbar: Bruksvara 

 Om så, sekundärt 

användningsområde eller 

återanvändning: 

Nej  

 Krav som ställs på omgivning: Tål inte för mycket våld 

Målgrupp Vad ska produkten användas till: Skriva i skrivböckerna 

 Vilka kan använda produkten: Alla med läs- och skrivkunskaper, främst ledare 

 Fyller den tänkt funktion? Ja 

 

 
1 X CHALK, WHITE, BOX-100 – KRITA, VIT, LÅDA MED 100 ST 
 

 
 

Produktens robusthet Risk att bli obrukbar: Lätt att brytas, blir obrukbar då den blir för kort. Bruksvara 

 Om så, sekundärt 

användningsområde eller 

återanvändning: 

 

 Krav som ställs på omgivning:  

Målgrupp Vad ska produkten användas till: Skiva eller rita på griffeltavlorna 

 Vilka kan använda produkten: Alla 

 Fyller den tänkt funktion? Ja 
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2 X WHISTLE, REFEREE’S, NON-METALLIC – VISSELPIPA, PLAST 
 

 
 

Produktens robusthet Risk att bli obrukbar: Termoplast kan spricka vid lägre temperaturer eller hård 

användning 

 Om så, sekundärt 

användningsområde eller 

återanvändning: 

Nej, skulle kunna göras i metall istället 

 Krav som ställs på omgivning: För utomhusbruk 

Målgrupp Vad ska produkten användas till: Hjälpa ledaren att leda spel och lekar samt kunna 

användas till att döma spel 

 Vilka kan använda produkten: Alla. Riskerar att i huvudsam användas av manliga 

ledare.  

 Fyller den tänkt funktion? Ja 

 

 
2 X INFLATING-KIT FOR BALLS – PUMP-KIT FÖR BOLLAR 
 

 
 

Produktens robusthet Risk att bli obrukbar: Stor. Lätt att nipplar försvinner eller går sönder 

 Om så, sekundärt 

användningsområde eller 

återanvändning: 

Cykeldäck och bildäck kan pumpas om rätt munstycken 

införskaffas, bättre förvaringssystem för nipplar krävs för 

att behålla bollpumpsfunktion 

Bollar som inte behöver pumpas kan införskaffas 

 Krav som ställs på omgivning: För utomhusbruk 

Målgrupp Vad ska produkten användas till: Pumpa bollar 

 Vilka kan använda produkten: Ledare, kräver att man vet vilken nippel som hör till vilken 

boll Riskerar att i huvudsam användas av manliga ledare.  

 Fyller den tänkt funktion? Ja 

 

 
1 x TAPE, MEASURE, 5 M, RETRACTABLE – STÅLMÅTTBAND, 5 M, INDRAGBART  
 
 

 
 

Produktens robusthet Risk att bli obrukbar: Kan vikas eller fjäder kan gå sönder. 

 Om så, sekundärt 

användningsområde eller 

återanvändning: 

Kan fortfarande användas då fjädern gått sönder som 

linjal eller måttband.  

 Krav som ställs på omgivning: Inga 

Målgrupp Vad ska produkten användas till: Mäta upp spelplaner. 

 

 Vilka kan använda produkten: Alla med erfarenhet av metersystemet och arabiska 

siffror. 

 

 Fyller den tänkt funktion? Ja, frågan är om funktionen är nödvändig samt förutsatt 

att användaren förstår arabiska siffror. 
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1 X UNICEF T-SHIRT, CYAN BLUE, COTTON , L – T-SHIRT MED UNICEF-LOGO, 
LJUSBLÅ, BOMULL, STORLEK L 
 
 
 

 
 

Produktens robusthet Risk att bli obrukbar: Kan gå sönder. 

 Om så, sekundärt 

användningsområde eller 

återanvändning: 

T-shirt går att laga om sykit finns tillgängligt, kan sys om 

till andra plagg. 

 Krav som ställs på omgivning: Eftersom att det är en T-shirt krävs det att det är varmt 

utomhus, alternativt för inomhusbruk. I områden där 

UNICEF-logon kan anses utgöra en säkerhetsrisk bör inte 

plagget användas överhuvudtaget. 

Målgrupp Vad ska produkten användas till: Ska bäras (enbart) av den som håller i aktiviteter.  

 Vilka kan använda produkten: T-shirten kan bäras av alla, men MSB (Gender equality 

handbook s. 32) säger att ”alla kläder ska vara tillgängliga 

i både mans- och kvinnomodeller och storlekar” för att 

underlätta att kvinnor ska bli inkluderade. Detta plagg i 

storlek Large anses vara av manstorlek och modell. En 

del kulturer tillåter inte heller kvinnor att gå klädda med 

bara armar.  

 Fyller den tänkt funktion? Ja.  

 

 
1 X CAP, UNICEF, BASEBALL, CYAN, COTTON – UNICEF- MÄRKT KEPS, LJUSBLÅ, 
BOMULL 
 
 
 

 
 

Produktens robusthet Risk att bli obrukbar: Liten. 

 

 Om så, sekundärt 

användningsområde eller 

återanvändning: 

Nej. 

 Krav som ställs på omgivning: Inga. 

Målgrupp Vad ska produkten användas till: Ska bäras (enbart) av den som håller i aktiviteter.  

 Vilka kan använda produkten: Både män och kvinnor, förutsatt att de inte bär något 

annat på huvudet (slöja, kippa etc.). 

 Fyller den tänkt funktion? Ja.  
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1 X BAG, UNICEF, BLUE POLYESTER, 360X230X610MM – VÄSKA, UNICEF-
MÄRKT, BLÅ, POLYESTER, 360X230X610MM 
 
 
 

 
 

Produktens robusthet Risk att bli obrukbar: Liten. 

 Om så, sekundärt 

användningsområde eller 

återanvändning: 

Materialet kan användas till att laga andra saker i 

liknande material som hål i tält eller dyl. 

 Krav som ställs på omgivning: I områden där UNICEF-logon kan anses utgöra en 

säkerhetsrisk bör inte produkten användas 

överhuvudtaget. 

Målgrupp Vad ska produkten användas till: Bära bollar, västar och annat från och till lområdet avsett 

för lek och spel. 

 Vilka kan använda produkten: Avsedd för ledare. 

 Fyller den tänkt funktion? Ja, möjligen rymmer den lite för lite (ca 3 fotbollar). 

 

 

2 X DECAL, UNICEF, ROUND, DIAMETER 205 MM – KLISTERDEKALER, UNICEF-
MÄRKTA, RUNDA, 205 MM I DIAMETER 
 
 
 

 
 

Produktens robusthet Risk att bli obrukbar: Kan tappa klister vid fukt eller höga temperaturer. 

 Om så, sekundärt 

användningsområde eller 

återanvändning: 

Nej. 

 Krav som ställs på omgivning: Klarar inte för mycket fukt eller värme. I områden där 

UNICEF-logon kan anses utgöra en säkerhetsrisk bör inte 

produkten användas överhuvudtaget. 

Målgrupp Vad ska produkten användas till: Märka lådor eller saker. 

 Vilka kan använda produkten: Alla. 

 Fyller den tänkt funktion? Ja. 
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2 X HANDBALL, SENIOR – HANDBOLL, SENIORSTORLEK 
 
 
 

 
 

Produktens robusthet Risk att bli obrukbar: Kan punkteras och blir då obrukbar. Blir även obrukbar 

om pumpmöjlighet inte finns. 

 Om så, sekundärt 

användningsområde eller 

återanvändning: 

Kan användas som en liten fotboll eller annan bollsport.  

 

Kan skäras sönder och bitarna kan användas till lagning 

av kläder, väskor eller dyl. 

 

Kan skäras sönder och användas som förvaring eller 

krukor. 

 Krav som ställs på omgivning: För utomhusbruk. Kräver någorlunda platt underlag. 

Hållbarheten blir sämre vid höga temperaturer. 

Målgrupp Vad ska produkten användas till: Spela handboll eller andra lekar. 

 Vilka kan använda produkten: För att spela handboll med denna boll krävs händer som 

en vuxen man, samt klister. Alltså högst olämplig för 

målgruppen. Kan dock användas till att bolla med två 

händer eller spela fotboll. Bollar riskerar alltid att i första 

hand användas av pojkar. Kräver viss rörelseförmåga. 

 

 Fyller den tänkt funktion? Nej. 

 

 

3 X HANDBALL, JUNIOR – HANDBOLL, JUNIORSTORLEK 
 
 
 

 
 

Produktens robusthet Risk att bli obrukbar: Kan punkteras och blir då obrukbar. Blir även obrukbar 

om pumpmöjlighet inte finns. 

 Om så, sekundärt 

användningsområde eller 

återanvändning: 

Kan användas som en liten fotboll eller annan bollsport.  

 

Kan skäras sönder och bitarna kan användas till lagning 

av kläder, väskor eller dyl. 

 

Kan skäras sönder och användas som förvaring eller 

krukor. 

 Krav som ställs på omgivning: För utomhusbruk. Kräver någorlunda platt underlag. 

Hållbarheten blir sämre vid höga temperaturer. 

Målgrupp Vad ska produkten användas till: Spela handboll eller andra lekar. 

 Vilka kan använda produkten: Bollar riskerar alltid att i första hand användas av pojkar. 

Kräver viss rörelseförmåga. 

 Fyller den tänkt funktion? Ja. 



55 

 

 

 

 

 

  

 

 

2 X VOLLEYBALL, PROFESSIONAL MODEL – VOLLEYBOLL, PROFESSIONELL 
STORLEK 
 
 
 

 
 

Produktens robusthet Risk att bli obrukbar: Kan punkteras och blir då obrukbar. Sämre hållbarhet än 

alla de andra bollarna ty känsligare material. Blir även 

obrukbar om pumpmöjlighet inte finns. 

 Om så, sekundärt 

användningsområde eller 

återanvändning: 

Kan användas till annan bollsport.  

 

Kan skäras sönder och bitarna kan användas till lagning 

av kläder, väskor eller dyl. 

 

Kan skäras sönder och användas som förvaring eller 

krukor. 

 Krav som ställs på omgivning: För utomhusbruk. Hållbarheten blir sämre vid höga 

temperaturer. 

Målgrupp Vad ska produkten användas till: Spela volleyboll, eller andra bollekar. 

 Vilka kan använda produkten: Generellt för lite äldre barn, kräver koordination och 

rörelseförmåga. Bollar riskerar alltid att i första hand 

användas av pojkar. 

 Fyller den tänkt funktion? Ja. 

 

 

1 X VOLLEYBALL NET, 9.5X1 M, WITHOUT POSTS – VOLLEYBOLLNÄT, 9,5X1 M, 
UTAN STOLPAR 
 
 
 

 
 

Produktens robusthet Risk att bli obrukbar: Ja, nät går lätt sönder. Dock hållbar modell. Största risk 

att det inte finns plats att sätta upp nätet. 

 Om så, sekundärt 

användningsområde eller 

återanvändning: 

Bollnät. 

 Krav som ställs på omgivning: Kräver två träd, stolpar eller liknande att knyta fast det i. 

För utomhusbruk. 

Målgrupp Vad ska produkten användas till: Ska användas tillsammans med volleybollen. 

 Vilka kan använda produkten: Se ovan om volleyboll. 

 Fyller den tänkt funktion? Ja, om boll och uppspänningsmöjlighet finns. 
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2 X FOOTBALL, ROUND, JUNIOR – FOTBOLL, RUND, JUNIORSTORLEK 
 
 
 

 
 

Produktens robusthet Risk att bli obrukbar: Kan punkteras och blir då obrukbar. Blir även obrukbar 

om pumpmöjlighet inte finns. Sämre material än i 

handbollarna. Inte vattentät. 

 Om så, sekundärt 

användningsområde eller 

återanvändning: 

Kan användas till annan bollsport.  

 

Kan skäras sönder och bitarna kan användas till lagning 

av kläder, väskor eller dyl. 

 

Kan skäras sönder och användas som förvaring eller 

krukor. 

 Krav som ställs på omgivning: För utomhusbruk. Hållbarheten blir sämre vid höga 

temperaturer. Kräver någorlunda platt underlag. Känslig 

för väta. 

Målgrupp Vad ska produkten användas till: Spela fotboll. 

 Vilka kan använda produkten: Bollar riskerar alltid att i första hand användas av pojkar. 

Kräver viss rörelseförmåga. 

 Fyller den tänkt funktion? Ja. 

 

 

1 X BASKETBALL, PROFESSIONAL SIZE – BASKETBOLL, PROFESSIONELL 
STORLEK 
 
 
 

 
 

Produktens robusthet Risk att bli obrukbar: Kan punkteras och blir då obrukbar. Blir även obrukbar 

om pumpmöjlighet inte finns. 

 Om så, sekundärt 

användningsområde eller 

återanvändning: 

Kan användas till annan bollsport.  

 

Kan skäras sönder och bitarna kan användas till lagning 

av kläder, väskor eller dyl. 

 

Kan skäras sönder och användas som förvaring eller 

krukor. 

 

Kan användas att transportera vatten i. 

 Krav som ställs på omgivning: För utomhusbruk. Hållbarheten blir sämre vid höga 

temperaturer. Kräver någorlunda platt underlag. Klarar 

sträva underlag bättre än de andra bollarna. 

Målgrupp Vad ska produkten användas till: Spela basket. 

 Vilka kan använda produkten: Bollar riskerar alltid att i första hand användas av pojkar. 

Kräver viss rörelseförmåga. 

 Fyller den tänkt funktion? Ja, men ingen korg medföljer i kittet. Denna får byggas 

eller kompletteras. Fyller förstås en funktion även utan 

korg. 
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1 X BALL, SPONGE RUBBER, 60-80 MM DIAM./SET-5 – BOLL, SKUMGUMMI, 60-
80 MM I DIAMETER, SET OM 5 
 
 

 
 

Produktens robusthet Risk att bli obrukbar: Låg. 

 Om så, sekundärt 

användningsområde eller 

återanvändning: 

 

 Krav som ställs på omgivning: Kan användas både inom- och utomhus. 

Målgrupp Vad ska produkten användas till: Bollekar. 

 Vilka kan använda produkten: Kan användas av alla, men riktar sig främst till yngre 

barn. Bollar riskerar alltid att i första hand användas av 

pojkar 

 Fyller den tänkt funktion? Ja. 

 

 

1 X FRISBEE, POLYETHYLENE, 20 CM DIAMETER/PAC-4 – FRISBEE, 
POLYETYLEN, 20 CM I DIAMETER 
 
 

 
 

Produktens robusthet Risk att bli obrukbar: Kan spricka, blir då obrukbar. 

 Om så, sekundärt 

användningsområde eller 

återanvändning: 

Tallrik. 

 Krav som ställs på omgivning: För utomhusbruk.  

Målgrupp Vad ska produkten användas till: Kastas till varandra. 

 Vilka kan använda produkten: Viss rörelseförmåga krävs. Sportsaker riskerar alltid att i 

huvudsak användas av pojkar. 

 Fyller den tänkt funktion? Ja. 



58 

 

 

 

 

 

 

1 X SKIPPING ROPE, POLYESTER, 3M/PAC-10 – HOPPREP, POLYESTER, 3 
METER, 10-PACK 
 
 

 
 

Produktens robusthet Risk att bli obrukbar: Låg. 

 Om så, sekundärt 

användningsområde eller 

återanvändning: 

Om handtagen går sönder kan repen fortfarande 

användas. 

 

Kan användas som rep i olika sammanhang att laga 

saker med till exempel. 

 

Kan användas som planmarkeringar då det inte går att 

rita på marken. 

 Krav som ställs på omgivning: För utomhusbruk.  

Målgrupp Vad ska produkten användas till: Hoppa rep. 

 Vilka kan använda produkten: Kräver rörelseförmåga. Riskerar att främst användas av 

flickor. 

 Fyller den tänkt funktion? Ja. 

 

 

1 X PICKET WITH FLAG/SET-6 – MARKÖR MED FLAGGA, SET OM 6 
 
 

 
 

Produktens robusthet Risk att bli obrukbar: Nej. 

 Om så, sekundärt 

användningsområde eller 

återanvändning: 

 

 Krav som ställs på omgivning: För utomhusbruk.  

Målgrupp Vad ska produkten användas till: Markera spelplaner och inhägnader. 

 Vilka kan använda produkten: Alla, men mest till för ledaren. 

 Fyller den tänkt funktion? Ja. 

 

 

20 X TABARDS, RED/BLUE NYLON MESH – VÄSTAR, RÖDA/BLÅ NYLON, NÄT 
 
 

 
 

Produktens robusthet Risk att bli obrukbar: Låg- 

 Om så, sekundärt 

användningsområde eller 

återanvändning: 

Kan användas i andra samanhang vid indelning i olika 

grupper 

 

Kan lagas om de går sönder om nål och tråd finnes. 

 Krav som ställs på omgivning:  

Målgrupp Vad ska produkten användas till: Dela upp barn i lag vid aktiviteter. 

 Vilka kan använda produkten: Alla. 

 Fyller den tänkt funktion? Ja. 
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1 X XYLOPHONE (WOOD) – XYLOFON TRÄ 
2 X RECORDER (WOOD) – BLOCKFLÖJT I TRÄ 
4 X MARACAS (WOOD) – MARACAS I TRÄ 
2 X GÜIRO (WOOD) – GURKA I TRÄ 
 

Produktens robusthet Risk att bli obrukbar: Ja, samtliga instrument är i trä och kan gå sönder 

 Om så, sekundärt 

användningsområde eller 

återanvändning: 

De kan då användas som mallar för att återtillverka nya 

instrument av lokala material 

Kulorna i maracas kan fyllas i andra behållare och 

fungera som rytminstrument. 

Avfallet från samtliga produkter kan brännas utan fara 

för omgivning 

 Krav som ställs på omgivning:  

Målgrupp Vad ska produkten användas till: Skapa musik och rytmer 

 Vilka kan använda produkten: Alla, vissa förkunskaper krävs för att skapa musik, men 

ljud går att skapa med alla instrument utan 

förkunskaper 

 Fyller den tänkt funktion? Ja 

 

 
5 X SKETCH PAD 50 PAGES A4 (PAC 10)– SKISSBLOCK 50 SIDOR A4 I PAKET OM 
10 
4 X COLOURED PENSIL, DIFFERENT COLOURS (PAC 10) – FÄRPENNOR I OLIKA 
FÄRGER I PAKET OM 10 
4 X WATER COLOUR BLOCKS, 6 COLOURS – PUCKAR MED VATTENFÄRGER, 6 
FÄRGER 
2 X PAINT BRUSHES, DIFFERENT SIZES, (PAC 12) – PENSLAR I OLIKA 
STORLEKAR I PACK OM 12 

 
 

Produktens robusthet Risk att bli obrukbar: Bruksvaror. 

 

 Om så, sekundärt 

användningsområde eller 

återanvändning: 

Penslarna kan användas till att måla med andra typer 

av färger och på andra saker som väggar, träd och 

ansikten. 

 Krav som ställs på omgivning: Kan användas både inom- och utomhus. 

Målgrupp Vad ska produkten användas till: Rita och måla med. 

 Vilka kan använda produkten: Alla. 

 Fyller den tänkt funktion? Ja. 
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2 X BOARDGAMES (CHESS, DRAUGHTS, BACKGAMMON) FOLDEBLE, WOOD – 
BRÄDSPEL(SCHACK, DAMSPEL, BACKGAMMON) IHOPVIKBART I TRÄ 
2 X DECK OF CARDS - KORTLEK 
2 X DOMINOS, WOOD – DOMINOS, TRÄ 

 
 

Produktens robusthet Risk att bli obrukbar: Kort, brickor och pjäser kan försvinna, blir då 

obrukbart. Kan lagas eller nytillverkas av lokala 

material. 

 

 Om så, sekundärt användningsområde 

eller återanvändning: 

Brickor och pjäser kan användas till att bygga med. 

 Krav som ställs på omgivning: Kan användas både inom- och utomhus. 

Målgrupp Vad ska produkten användas till: Spela spel. 

 Vilka kan använda produkten: Alla, riktar sig dock främst till äldre barn. 

 Fyller den tänkt funktion? Ja. 

 

 
4 X SEWING KIT - SYLÅDA 

 
 

Produktens robusthet Risk att bli obrukbar: Tråd är bruksvara och nålar kan försvinna. Anses 

för övrigt hållbar. Tråd kan kompletteras lokalt.  

 Om så, sekundärt användningsområde 

eller återanvändning: 

 

 Krav som ställs på omgivning: Kan användas inom- och utomhus. Kräver att 

saker läggs tillbaka i asken efter det använts. 

Målgrupp Vad ska produkten användas till: Sy. 

 Vilka kan använda produkten: Riktar sig främst till äldre barn. Riskerar att i första 

hand användas av flickor.  

 Fyller den tänkt funktion? Ja. 


