
Barnens tankesmedja Challenge

YAANYO

Yaanyo är somaliska och betyder tomat. Men här är det en 
fysisk och lekfull utmaning som ger en inblick i hur klimat- 
förändringarna påverkar oss här hemma och hela världen.

UPPLÄGG
Samla gruppen.

Berätta om Växthusprojektet och gå 
igenom hur utmaningen går till.

Genomför utmaningen.

Prata fritt med barnen utifrån  
reflektionen på sida 3.

Ålder: Från 9 år och uppåt.
Tidsåtgång: 20-60 minuter.
Miljö: Passar inomhus och utomhus 
vid torrt underlag.

DETTA BEHÖVS
• Markörer för spelplanen (t.ex. tejp, koner,  

gatukritor) 
• Massa tomater (t.ex. bollar, ärtpåsar, bilder på 

tomater som ni laminerar). I filmen användes 50 
tomater på 8 deltagare.

• Nyckelband, slipsar, strumpor eller liknande till 
varje deltagare (är ni många kan det vara bra att 
banden etc visar att deltagarna tillhör olika lag)

• Tidtagarur 
• Berättelse från Växthusprojektet (se nästa sida)

GLOBALA MÅLEN
Presidenter, statsministrar, ledare, vanliga människor, 
företag och organisationer från alla världens länder har 
tillsammans bestämt att vi ska nå upp till 17 globala mål 
innan år 2030. De globala målen handlar om att avskaffa 
fattigdom, minska orättvisor och ojämlikhet, att främja fred 
och rättvisa och att lösa klimatkrisen. 

De globala målen gäller alla människor och länder och det 
är viktigt att ingen lämnas utanför, alla ska få det bättre 
och få leva i rättvisa, fredliga och jämlika samhällen och på 
en planet som mår bra. För att lyckas med att nå målen så 
måste alla länder och människor bidra och hjälpa till, det 
inkluderar även dig och mig! Barnens tanksmedja Challenge 
är ett steg i den riktningen.

Yaanyo är kopplad till mål nummer 13: 
Bekämpa klimatförändringarna
Klimatförändringarna ett verkligt hot mot vår jord. 
Utsläppen av växthusgaser fortsätter stiga och vi riskerar 
att den globala uppvärmningen blir mer än två grader 
vilket skulle vara förödande för ekosystem, hav och ge 
fler naturkatastrofer. 

Men vi kan vara med och påverka 
så att vi bekämpar klimatföränd-
ringarna och börjar ta hand om 
naturen. Ett första steg är att se 
vad vi kan göra i vår vardag och 
i vår förening för att vara lite 
snällare mot jorden! Vi kan också 
ge stöd till de som drabbas av klimat- 
förändringar genom Diakonia.

Se instruktionsfilmen till
Yaanyo. Scanna QR-koden
eller klicka här: till filmen

https://www.youtube.com/watch?v=cSpe2Z0svXo


DIAKONIAS VÄXTHUS-
PROJEKT:
(läses/berättas innan utmaningen)

Nu ska jag berätta om Somalia. Är det någon som vet 
var det ligger/någon som varit där? [låt barnen svara] 

I Somalia är det oftast väldigt varmt. Och på grund 
av klimatförändringarna blir det bara varmare. Här 
hemma i Sverige får vi det också varmare men även 
mindre snö eller fler översvämningar. 

I Somalia har man länge odlat tomater. Men på grund 
av värmen så blir det torka, sandstormar och fler 
insekter som kan angripa växterna. Det blir helt enkelt 
mycket svårare att odla. Och utan grönsaker är det 
många barn som inte har mat att äta.

Diakonia, som hör ihop med vår kyrka, har därför 
klurat på vad man kan göra för att ingen i Somalia 
ska behöva fly på grund av klimatet. Och lösningen 
är växthus! Hur knäppt det än låter, att bygga 
växthus i värmen, så gör Diakonia och Svenska 
Alliansmissionen just det. Växthusen är inte gjorda av 
glas eller plast utan av nät och står emot stormarna 
och insekterna och gör så att grönsakerna kan 
mogna. På så sätt kan fler barn äta sig mätta! Bra 
va? Nu ska vi leka leken Yaanyo. Är det någon som vet 
vad det betyder? 
(Det är somaliska och betyder tomat.)

SÅ HÄR GÅR
UTMANINGEN TILL:

• Markera ut spelplanens hörn och mittlinje. Är ni
inomhus fungerar ett rum med fri golvyta och
utomhus en större gräsmatta. På varje kortsida
finns en bas, ett "växthus".

• Sprid därefter ut ”tomaterna” jämnt över planen.
• Dela upp deltagarna i två lag på varsin sida om

mittlinjen.
• Utse en spelledare som har koll på tider och att

regler följs.
• Berätta om Diakonias Växthusprojekt.
• Gå igenom reglerna (de finns även som film).
• Målet med Yaanyo är att plocka så många toma-

ter som möjligt och samla dem i sitt växthus.
• Deltagarna får endast plocka upp en tomat åt

gången och tomaterna får bara plockas på mot-
ståndarnas sida.

• Varje deltagare har ett nyckelband eller liknande
i fickan/linningen som motståndarna kan rycka.
Blir man av med sitt band har man blivit ”kullad”.
Då hamnar man i ett kryp- eller krälläge och får
krypa/kräla tillbaka till sitt växthus. Vid växthuset
tar deltagaren åter på sig sitt band och "är med"
i utamningen igen.

• Man får bara “kulla” motståndare på sin egen
planhalva.

• Deltagare som har en tomat i handen kan inte bli
kullade.

• När tomaterna på ena planhalvan är slut, alter-
nativt när tiden gått ut, vinner det lag som plock-
at flest tomater till sitt växthus.

Variera utmaningen genom att:

• Välja om spelet ska gå på tid eller inte.
• Växla antalet “tomater” på planen.
• Ändra storleken på planen.
• Göra fler lag med färre deltagare i varje

och genomför en turnering.
• Göm tomaterna i hinder
• Ta bort mittlinjen. Då får kan man plocka

tomater samt kulla sin motståndare över
hela planen. Ett bra alternativ om leken blir
för passiv.

BESTÄLL TYGMÄRKE
eller något annat Barnens tankesmedja Challenge-
material på barnenstankesmedja.se



REFLEKTION:
Texten nedan är ett förslag till reflektion, 
men det blir allra bäst om du som ledare 
berättar med dina egna ord. Ställ de  
frågor som passar din grupp och lägg  
upp det på det sätt som passar er bäst.

Har ni lånat nån grej av en kompis någon gång? 
Kanske någonting riktigt fint? När Gud skapade hela 
världen och oss människor så gav han oss ett upp-
drag. Vi skulle leva i och ta hand om den här fantas-
tiska världen och se till att den mår bra. Och Bibeln 
lär oss att världen fortfarande tillhör Gud, vi kan inte 
göra vad vi vill med den. Vi har lånat den och precis 
som när vi lånat av någon annan borde ju det göra 
att man vill vara lite extra försiktig, eller hur?

Men tyvärr har vi människor inte lyckats så bra med 
att ta hand om världen. Klimatförändringarna är ett 
exempel på det. Vi märker av det här i Sverige på olika 
sätt, men länder som till exempel Somalia drabbas ex-
tra hårt. Det här tycker jag, Diakonia och vår kyrka är 
jätteorättvist, för det är faktiskt så att det är de rika 
länderna, som t ex Sverige som har gjort att klimat-
förändringarna finns.  

När Jesus pratar om vad som är viktigast att tänka 
på så säger han bl a att det är att älska sin nästa som 
sig själv (Matt 22:39). Min ”nästa” är mina medmänn-
iskor, alla vi som lever här och alla de människor som 
påverkas av mitt liv. Det är min klasskompis, min 
granne och barnen i Somalia. För deras skull, och vår 
egen, behöver vi stoppa klimatförändringarna. Och 
det är något som alla världens länder satt upp som 
ett mål. 

Men för att kunna nå det här målet måste vi alla 
hjälpas åt och de som bestämmer i vårt land, i vårt 
samhälle och vår kyrka har ett ansvar att ta beslut 
som gör det lättare.

En kan inte göra allt men alla kan göra något. Vad 
tror ni skulle hända om vi testade att skriva ett brev 
till statsministern, kommunens eller vår församlings-
ordförande med förslag på vad som kan göras för att 
stoppa klimatförändringarna? Är det någon som 
har en idé redan nu?


