ENSAMKOMMANDE
FLYKTINGBARN

FÖR SVENSKA
SOM ANDRASPRÅK
LÄRARHANDLEDNING

Lärarhandledningen för lärare som undervisar elever som har svenska som andraspråk och kan kommunicera muntlig och skriftlig i enkla vardagliga situationer.
SYFTE
• Utveckla sina kunskaper om samhällets lagar och regler
• Utveckla sina kunskaper om det svenska språket.
• Utveckla en språklig säkerhet i tal och skrift
• Utveckla sin förmåga att söka information från olika källor på nätet

ARBETSSÄTT
Kort sammanfattning om programmet
Vi får träffa sju ensamkommande flyktingbarn som har kommit till Sverige. Alla har något att berätta
om det liv som de lämnar efter sig och det liv som de lever idag. Några har genomgått traumatiska
upplevelser som de måste leva med och bearbeta för att kunna gå vidare i livet. För barnen fortsätter
kampen för att få ett tryggare liv i Sverige.
Serien bygger på fyra program och varje program är tänkt att användas under minst två undervisningstimmar.
Del 1
FÖRE
Skriv på tavlan ”ensamkommande flyktingbarn”
och förklara vad det betyder samt berätta kort
om programmet ni ska se för eleverna (se sammanfattning ovan) samt syftet med programmet. Låt nu eleverna se filmen (del 1), textad på
svenska.

EFTER
Att komma som flykting till ett nytt land och
ett osäkert liv i en ny kultur kan upplevas som
en chock för många. Skriv ”kulturella möten” på
tavlan och förklara begreppet. Skriv sedan nedanstående tre punkter och påbörja en diskussion
om kulturella skillnader, till exempel: tala om
för eleverna att man tar av sig skorna inomhus i
Sverige (se andra förslag nedan). Hur gör ni och
hur resonerar ni kring detta? Låt diskussionen
innefatta likheter och skillnader mellan Sverige
och hemlandet. Be eleverna sedan berätta något
som de själva har upplevt som problematisk eller
som ett missförstånd i kontakt med den svenska
kulturen.
Diskussionsförslag:
• Man ska alltid ta av sig skorna när man
kommer in i ett svenskt hem.
• Punktlighet är ganska viktig i Sverige,
man måste passa tider.
• Det mest förkastliga för en svensk är att
tränga sig i en kö.

I del 1 nämns bl.a. Migrationsverket, låt eleverna
förklara verksamhetens uppdrag skriftligt. Låt de

gå in på deras hemsida www.migrationsverket.
se, för att ta reda på information. Där kan man
välja fliken ”lättläst” eller om eleven vill läsa informationen på sitt eget språk väljer han/hon fliken ”andra språk”.
Därefter kan eleverna söka vidare på, www.migrationsverket.se , följande begrepp: uppehållstillstånd, asyl och betydelsen av god man. Låt
eleverna skriva ner ordförklaringarna och kontrollera grammatik och språkriktighet.
Avsluta med att ni tillsammans diskutera och
förklara betydelsen av samtliga ord och begrepp
(Migrationsverket, uppehållstillstånd, asyl, god
man, kulturella möten). Sedan kan du be eleverna
reflektera över rättigheter och skyldigheter i ett
demokratiskt samhälle och diskutera förhållande
i andra länder. Sluta med en kort sammanfattning
av vad eleverna hade att säga om likheterna och
skillnaderna mellan hemlandet och Sverige.
Del 2
FÖRE
Kort sammanfattning av föregående lektion samt
ord och begrepp från del 1. Låt nu eleverna se del
2, textad på svenska.

EFTER
Många ensamkommande barn har ofta genomlevt traumatiska upplevelser i sina hemländer
och under flykten till Sverige. Be eleverna skriftligt berätta om sin egen resa till Sverige eller låt
dem skapa en fiktiv persona. Skrivprocessen:
börja med stoffsamling och sortering, övergå till

strukturering och formering, ge respons och avsluta med en bearbetning (denna skrivprocess
kan ta flera undervisningstimmar).
Vidare kan man arbeta med följande:
Alla ensamkommande barn omfattas av ett antal regler som tillkommit för att skydda dem. Låt
eleverna gå in på www.migrationsverket.se för
att ta reda på vilka regler som gäller för asylsökande barn utan föräldrar (i fliken ”För barn” och
under ”Vilka rättigheter har du?” hittar du all information). Låt eleverna anteckna barnets rättigheter för ensamkommande barn.
Därefter kan du be eleverna söka betydelsen
av: ansökan, utredning, beslut, avslag och överklagande (skriv ner betydelsen).
Avsluta med att ni tillsammans går igenom
dagens lektion och de gällande rättigheter för
asylsökande barn samt betydelsen av alla ovanstående ordförklaringar.
Del 3
FÖRE
Kort sammanfattning av föregående lektion,
samt repetition av ord och begrepp av del 2. Låt
nu eleverna se del 3, textad på svenska.

EFTER
Del 3 tar upp frågan: Vad händer om man inte får
uppehållstillstånd? Låt eleverna diskutera och reflektera över orsakerna till och konsekvenserna
av ett avslag. Sedan kan eleverna gå in på www.
migrationsverket.se. Under fliken ”för barn” hittar du information om avslag. Be eleverna ta reda
på vad som händer om man får avslag och om påföljande process samt betydelsen av: överklaga
och förhandling.
Dessutom berättar några barn att de blivit utsatta för övergrepp. Vad säger FNs konvention om
barnets rättigheter? Skriv på tavlan ”Barnkonventionen” och be eleverna gå in på http://unicef.se/
barnkonventionen . Där hittar ni information om
barnets rättigheter (finns även på lättläst svenska). Ni behöver inte gå igenom alla punkter, men
punkt 34 handlar om övergrepp. Tips: Välj några
punkter som underlag för diskussion.
Avsluta med att ni tillsammans sammanfattar
betydelsen av avslag, överklaga, förhandling, Barnkonventionens uppdrag och barnets rättigheter.
Del 4
FÖRE
Kort resumé av föregående lektion samt ord och
begrepp från del 3. Låt nu eleverna se del 4, textad på svenska.

EFTER
Ali vill satsa på SM i Boxning, men detta kräver
svensk medborgarskap. Vad krävs för att blir
svensk medborgare? Och vad innebär medborgarskap? Låt eleverna gå in på www.migrationsverket.se och ange sökord ”bli svensk medborgare”. Skriv ner betydelsen av begreppet samt de
krav som gäller för att blir svensk medborgare.
Amin fick inte stanna i Sverige och skickas till
Malta. Låt eleverna diskutera om orsakerna till
varför Amin inte fick stanna i Sverige och be dem
också beskriva hur Amin lever i Malta idag, hur
det går för honom och vilka drömmar han har.
Avsluta med en gemensam genomgång av betydelsen av svenskt medborgarskap samt en kort
resumé av Amins liv och framtidsdrömmar.
Framåtsyftande övningar:
• Vad tror du kommer att hända med barnen
i serien?
• Vad tror du kommer att hända med dig
eller din persona i framtiden?
• Vilka frågor väcker programmet hos dig?
• Hur har programmets innehåll påverkat dig?

Tips på böcker: Arne Järtelius, Jag vill leva här.
Werner Therese, Etikett i språk och sätt. Theodor
Kallifatides, Ett nytt land utanför mitt fönster.
Tips på hemsidor: Rädda barnet, www.rb.se, Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar,
www.sweref.org, Barnets rätt i samhället, www.
bris.se,
Författare: Jacqueline Almerfors

