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GO STRAIGHT HOME – LÄRARHANDLEDNING
GO STRAIGHT HOME är en kortfilm om fjortonåriga Reba i Dhakka, Bangladesh. Rebas dröm är att gå i skolan och få 
en utbildning. För en vanlig flicka i Dhaka är det en stor dröm. Men så mycket är i vägen. Killarna på gathörnet som 
skriker efter henne, och vad grannarna ska säga om det. Eller bortgiftet som kanske kommer. Men Reba tänker inte 
ge sig.
 I Bangladesh minskar fattigdomen och befolkningstillväxten stadigt. Samtidigt som fler bangladeshiska flickor 
än någonsin börjar skolan, är det bara hälften av flickorna som läser klart. Det finns fortfarande stora svårigheter i 
att vara ung tjej i Bangladesh idag - fattigdomens begränsningar, sexuella trakasserier och en rädsla för ryktessprid-
ning. I Bangladesh är dessutom två av tre flickor gifta innan de har fyllt arton år.
 GO STRAIGHT HOME är en verklig berättelse från Bangladesh som visar problematiken med flickors begränsade 
rättigheter och livsutrymme.
 Den här handledningen ger förslag på hur man kan arbeta med problematiken i klassrummet. Mer information 
om filmen och fakta finns på www.gostraighthome.org.

KOPPLINGAR TILL LÄROPLANER OCH ÄMNESPLANER (Gy11, Lgr11)

GY11 
MÅL 
Skolans mål är att varje elev 
•	 kan göra medvetna ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande 

demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, 
•	 respekterar andra människors egenvärde och integritet, 
•	 tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar 
•	 till att hjälpa människor, 

LGR11 
MÅL 
Skolans mål är att varje elev 
•	 kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter 

och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, 
•	 kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa 

för ögonen 

ARBETSUPPGIFTER

STARTÖVNING
Fyra hörns-övning är en värderingsövning. Olika åsikter, 
eller sätt att agera på, representeras av olika hörn i rum-
met. Hörn 1-3 har färdiga svar. Hörn 4 är ett öppet hörn. 
Om man inte tycker att hörn 1-3 stämmer, utan har ett 
get förslag så väljer man hörn 4. Övningen inleds med att 
hela gruppen står i mitten av rummet, på så sätt hjälper 
man varje elev att välja det hörn hen verkligen vill stå i.

Vi har sett Reba dröm att gå i skolan hotas på olika sätt. 
Vad ska Reba göra?
1.	 Acceptera föräldrarnas vilja och val.
2.	 Gå till myndigheter som t.ex. polisen och skolan, för 

att anmäla och be om hjälp.   
3.	 Fly.
4.	 Öppet hörn.

•	 När de har valt hörn så ber man eleverna att inom 
sitt hörn berätta för varandra varför de valt det 
svaret. Om det är flera som valt samma hörn delar 
du upp gruppen i mindre grupper som berättar för 

varandra. Om en person står själv i ett hörn får den 
berätta för dig varför den valt att stå där. Håll dig 
sedan i närheten av den personen så den inte blir 
fysiskt ensam i rummet.

•	 Be sedan några personer ur varje grupp att redogö-
ra för varför de valt just det hörnet. De andra grup-
perna måste lyssna uppmärksamt utan att lägga sig 
i. Det är viktigt för dig som lärare att tacka för varje 
inpass.

•	 När några i varje grupp berättat hur de ser på saken 
finns det möjlighet att byta hörn, ifall man ångrar 
sig och tycker att något annat verkar bättre.

DISKUSSION
Här nedan följer förslag på frågor att samtala kring ef-
ter att eleverna sett filmen: 

•	 Vad handlade filmen om? 
•	 Varför måste Reba kanske gifta sig?
•	 Filmen tar upp sexuella trakasserier. När gör den 

det? Vad är det? Varför finns det?
•	 Filmen tar upp hederskultur. När gör den det?  Vad 

är det? Varför finns det?



3

FÖRDJUPNING

•	 RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) och 
sexuella och reproduktiva rättigheter

Bjud in den lokala representanten för RFSU. Kontakta 
den lokala medlemsföreningen eller skriv till info@
rfsu.se. Se mer på www.rfsu.se/gostraighthome. Be 
dem berätta om hur de verkar för ökade sexuella och 
reproduktiva rättigheter. Innan de kommer - ta reda på 
mer om RFSUs värdegrund och hur de arbetar - och för-
bered med frågor. 

•	 SKR (Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund) 
och vardagsrädsla

Bjud in den lokala representanten för SKR. Kontakta 
den lokala tjejjouren eller info@kvinnojouren.se. Be 
dem berätta om hur de arbetar med rädslan man kan 
känna i sin vardag för sexuella trakasserier, både glo-
balt och i Sverige. Innan de kommer - ta reda på mer 
om SKRs värdegrund och hur de arbetar - och förbered 
med frågor. 

För mer information om filmen:

http://www.gostraighthome.org/v1/

•	 Filmen tar upp fattigdom. När gör den det? Vad är 
era tankar om fattigdomens orsaker och konse-
kvenser?

•	 Filmen tar upp barnäktenskap. När gör den det? 
Vad är det? Varför finns det?

•	 Vad är likheten i att vara ung tjej i Bangladesh och i 
Sverige? Vad är skillnaden?

•	 Vad är likheten i att vara ung kille i Bangladesh och 
i Sverige? Vad är skillnaden?

•	 Vad händer när Reba går förbi killgänget. Vad gör 
de? Vad gör Reba? 

•	 Att ropa på det där sättet är en form av sexuella tra-
kasserier. Sexuella trakasserier kan ju se ut på flera 
olika sätt. Kan någon beskriva ett annat sätt? 

•	 Vad kan man göra om man ser att någon annan blir 
utsatt? Vad kan hindra en för att hoppa in och försö-
ka avbryta när någon annan blir trakasserad? Kan 
man ta hjälp av någon annan? 

•	 Det är vanligt att man blir orolig. Vad kan man vara 
orolig för? Hur kan man göra för att minska oron? 

TEMATISKA PRESENTATIONER

GO STRAIGHT HOME innehåller scener som skildrar:
•	 Fattigdom, t.ex. när Rebas mamma berättar om Re-

bas framtid
•	 Sexuella trakasserier, t.ex. när Reba trakasseras av 

grabbgänget
•	 Hederskultur, t.ex. när mamman förmanar Reba att 

tänka på grannarna
•	 Barnäktenskap, t.ex. när Reba träffar en bortgift 

kompis 

Dela in i grupper. Be eleverna ta reda på mer fakta om 
ett av dessa fenomen i Bangladesh. Använd URs funk-
tion för att klippa ut en eller flera scener ur filmen som 
skildrar fenomenet. Genomför  en kort presentation in-
för klassen. 


