ENSAMKOMMANDE
FLYKTINGBARN

LÄRARHANDLEDNING

MOTIVERING I KURSPLANEN FÖR ARBETE MED SERIEN:

LGY11
Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.

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,
• kan samspela i möten med andra människor utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur,
språk, religion och historia,
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också
med deras bästa för ögonen

RIKTLINJER

Alla som arbetar i skolan ska
• medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor
också utanför den närmaste gruppen,
• i arbetet med eleverna verka för solidaritet med eftersatta grupper både i och utanför vårt land,
• aktivt främja likabehandling av individer och grupper
Läraren ska
• öppet redovisa och tillsammans med eleverna analysera olika värderingar, uppfattningar och
problemställningar samt konsekvenserna av dessa,
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
Alla som arbetar i skolan ska
• medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor
också utanför den närmaste gruppen,
• i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor,
• aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper

INTRO

Detta kan man nämna för eleverna: Man kan inte välja i vilket land man föds i. Rädda barnen talar om
”livets lotteri”. Som introduktion kan eleverna göra lotteriet på www.livetslotteri.se/.

Allmänna frågeställningar:
Grupparbete med sammanfattande helgruppsdiskussion: Känner du till några grupper som kan uppleva utanförskap? Vad beror ett utanförskap på? Vad kan du göra för att minska utanförskap för dig
och andra?
Be eleverna fundera på frågorna, samla sedan några reaktioner på tavlan: Har du någon gång hört
någon säga något fördomsfullt som du inte alls höll med om, som gjort dig upprörd? Hur reagerade
du? Hur tycker du att man ska reagera i en sådan situation?

PROGRAM 1
Teman: Hur svenskar är. Minnen. Flykten. Asylprocess.

• Arbeta i par. Be paren att först fundera på vilka anledningar det finns att lämna sitt land. Samla svaren på tavlan. Diskutera kort.
• Gör en lista med saker som gör att du får minnesbilder, det kan vara konkreta saker(ägodelar) eller
abstrakta saker som lukter, ord, musik eller liknande. Prata om denna lista i par/ grupp.
• Skriv en novell, eller en dikt om vad som skulle kunna få dig att lämna Sverige. Här kan det vara värt
att nämna utvandringen från Sverige på 1800-talet.
Tävla med listor i par:
• Gör en lista med tio svenska regler, traditioner eller seder som kan vara konstiga för någon som inte
är född här. Tävla.
• Jämför med andra länders regler, traditioner och seder. Vad har klassen mött på sina resor?
Diskutera svaren i helklass. Givande frågeställningar kan vara: Fråga eleverna om de har upplevt några regler, seder eller traditioner som de tyckt var konstiga. Fråga om regler hos olika familjer i Sverige
är lika eller olika. Finns det olika regler för olika situationer? Har de någonsin känt sig osäkra i på hur
man ska bete sig i någon situation i Sverige?
• Vad skulle du sakna mest om du lämnade Sverige. Gör ett kollage med hjälp av utskrivna internetbilder, urklipp från tidningar eller egna teckningar.
Eleverna kan presentera sina kollage i grupp, par eller helklass.
• Gör en lista med tio saker du skulle sakna med Sverige om du lämnade landet och tio saker du skulle
vara glad att slippa. Jämför listan med personen bredvid.
Gör en lista på bra och dåliga saker på tavlan i klassrummet. Diskutera svaren.
PROGRAM 2
Teman: Väg från hemland. Språktest. Väntan.

Dessa övningar kan göras muntligt eller skriftligt. Man kan jobba i grupp, individuellt eller i par, som
det passar klassen bäst. Eleverna bör få en chans att motivera sina svar för andra så att diskussion
kan uppstå.
• Beskriv din familj och dina vänner, varför är de värdefulla för dig?
• Vad skulle du göra om du var tvungen att lämna Sverige? Hur skulle du försörja dig? Vart skulle du
åka? Om du inte hade föräldrar och syskon, finns det någon du kunde vända dig till då utanför Sverige?
• Låt eleverna prata i grupp om hur det är att flytta – kanske du har bytt skola, flyttat från en annan stad
eller flyttat från ett annat land Vad är viktigt när man kommer till ett nytt ställe? Vad kan kännas svårt?
Hur kan omgivningen hjälpa till?
• Diskutera i helkass: Ibland får man vänta lång tid på besked om asylprocessen, i filmen har vissa
väntat flera år. Vad tycker ni om det? Varför tror ni att det är så långa väntetider? Hur skulle det kännas att vänta?
PROGRAM 3
Teman: Överklaga beslut. Utvisningshot. Dåliga minnen.

• Berätta i grupp. Fundera först själva i några minuter på en situation där du känt dig som en främling
eller ensam. Hade något kunnat hjälpa dig? Hade något kunnat mildra känslan? Berätta sedan om det
för gruppen.
• Värderingsövning – Strecket: Den bortre sidan är för de som håller med. Den hitre sidan är för de
som inte håller med. Låt deltagarna ställa sig efter strecket utefter deras åsikter.
Förslag på frågor:
• Världen är rättvis
• Jag har mötts av fördomar
• Det finns fattigdom i Sverige
• Sverige blir mer och mer rasistiskt
• Ungdomar är mer toleranta än äldre
• Det är för hårda regler för att få asyl
• Jag kan tänka mig att flytta från Sverige

PROGRAM 4
Teman: Representera Sverige, Utvisning

Fyra-hörn. Deltagarna får ett påstående. Fyra alternativ ges i fyra hörn i klassrummet. De får placera
sig i klassrummet enligt det alternativ som stämmer bäst. Det är viktigt att man diskuterar med eleverna när de står i sin hörna så att de verkligen motiverar varför de står där de gör – med undantag för
”annat hörn” för de som inte vill delta.
1. Om man har oturen att födas i ett land i krig eller fattigdom och flyr, ska man då få samma rättigheter som innevånarna i landet man kommer till?
JA - precis samma rättigheter
NJA – Nästan samma rättigheter, men vissa undantag som lättare att bli utvisad eller en skyldighet att
bevisa att man försöker hitta jobb eller likanande
NEJ – Man ska inte få samma rättighter
Annat hörn

2. Tror du att människor från andra länder och kulturer vill förändra många saker i Sverige eller tror
du att de är nöjda med det mesta?
JA
Delvis
Nej
Annat
3. För att få stanna i Sverige måste man vara under 18, kunna visa ID och att man behöver skydd. Vad
tycker du om det ?
Bra regler
För hårda regler
För mesiga regler
Annat
Grupp eller parjobb. F
• Försök komma på exempel på svenskar som inte är födda i Sverige som blivit kända? Vad vet du om
deras bakgrund?
Arbeta vidare

• Vilka konflikter finns i världen? Välj något land där du vet att någon flykting kommit från, och ta reda
på vad konflikten där går ut på.

• Läs en berättelse på: http://www.myimmigrationstory.com/ och skriv dina tankar om denna. (berättelserna är skrivna på relativt enkel engelska)
• Läs med klassen en relevant bok, tips är Theodor Kallifatides ”Ett nytt land utanför mitt fönster”,
Astrid Trotzig ”Blod är tjockare än vatten”.
• Se en film på temat. Tips: ”Det nya landet (2000)”

• Läs Wilhelm Mobergs ”Utvandrarna” eller se filmen.

• Undersök den stora utvandringen från Sverige på 1800-talet. Vad hände? Varför lämnade man Sverige? Gör en presentation.
Författare: Jesper Lindgren

