Normer
och värden
i vardag, skola och samhälle

Metod- och
materialhandledning

Förord
Situationen för ensamkommandeverksamheter i hela landet har förändrats avsevärt under de senaste
åren. Från 35 000 ensamkommande barn och unga som sökte asyl under år 2015, till en preliminär
beräknad nivå på knappt 1 600 för år 2019. Verksamheter minskas och omorganiseras, skolor och
ideella krafter står inför en annan situation än tidigare. Men framför allt förändras situationen för de
ensamkommande barnen. Därför är det kanske nu, om möjligt än viktigare att genomföra ett gott värdegrundsarbete.
För att förbättra ensamkommande barn och ungas introduktion i det svenska samhället, har vi i projekt
Best Practice tagit fram ett elevhäfte som framför allt riktar sig till elever i gymnasieskolans introduktionsprogram. Materialet är utformat på så sätt att du kan använda det i sin helhet eller plocka enbart
de delar som är relevanta just för dig och dem du möter. Du kan använda innehållet som ett komplement till ordinarie undervisning och som ett diskussionsunderlag. Du kan även utgå från hela projektets
koncept och genomföra hela kurser eller utbildningar.
Elevhäftets metod- och materialhandledningen kan vägleda dig i användandet utifrån dina och ungdomarnas behov. Därför vill vi att du stryker över, stryker under, kompletterar eller hoppar över de delar
som inte funkar för dig. På så sätt skapar du ett levande material som hjälper dig att introducera nyanlända ensamkommande barn och unga in i det svenska samhället.
Vi hoppas kunna ge dig inspiration och verktyg för att ge alla nyanlända ensamkommande barn och unga
de bästa förutsättningar att förstå svenska normer och värderingar och att hitta en balans mellan olika
kulturer och traditioner.
Tack för ditt arbete och ditt engagemang.

Ewa Sörlin
Projektledare Best Practice
Strömsund, april 2019
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Om materialet
Best Practice handlar om att skapa förutsättningar för nyanlända ensamkommande unga att pröva sina
tankar och erfarenheter gentemot de normer och värden som är grundskolans mål.
För att kunna samspela på ett bra sätt i möten med andra människor och kunna göra etiska ställningstaganden måste vi ha kunskaper om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia.
Detta har vi tagit fasta på i det arbete vi bedrivit i projekt Best Practice. Best Practice är ett projekt som
drivits av Strömsunds kommun mellan augusti 2016 till juli 2019, med Asyl- migration och integrationsfonden (AMIF) som medfnansiär.
Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma
värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.
Läroplan (Lgr 11) för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2.1.
Generellt studerar elever i introduktionsprogrammen mot betyg i årskurs 9. Med utgångspunkt i Lgr 11,
erfarenheter från tidigare integrationsprojekt och inte minst med hjälp från elever vid Hjalmar Strömerskolans språkintroduktionsprogram, har Best Practice tagit fram metod och material för att kunna
genomföra en kurs. Kursen syftar till att beskriva och ge möjlighet att bättre förstå det svenska samhällets normer och värderingar. I arbetet med att ta fram texter, övningar och handledning har vi lagt stor
vikt vid tydlighet och språkutvecklande arbetssätt.
Hela eller delar av materialet kan också användas i arbete med andra nyanlända ungdomar, och även
utanför skolverksamhet i till exempel föreningsliv, där det ofta bedrivs ett aktivt värdegrundsarbete.
Materialet kan också användas i mötet med nyanlända föräldrar, exempelvis för att föra dialog kring de
frågor som kan vara aktuella för barnen i skolan.
En av våra primära frågeställningar har handlat om vilka förutsättningar ungdomar som inte gått grundskola i Sverige får, för att förstå vad som förväntas av dem här. Vi behöver ha kunskaper om samhället vi
befnner oss i – om lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i
samhället. Det här får alla barn träna på under sina år i den svenska grundskolan, eftersom normer och
värden genomsyrar all undervisning. Men hur ser det ut för de barn som bara gått några år eller kanske inte alls i svensk grundskola? Vi anser att dessa elever måste ges större möjlighet att få möta både
förhållningssätt och värdegrundsarbete, då det faktiskt är en väsentlig och viktig del av skolans övergripande mål. Det här materialet kan vara ett verktyg på vägen.
Målet är att varje elev efter genomförd kurs
• ska kunna samspela än bättre i möten med andra människor
• ska ha fått utökade kunskaper om det svenska samhället när det gäller lagar, regler, normer,
traditioner, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar
• ska kunna göra medvetna etiska ställningstaganden utifrån kunskap om likheter och skillnader i
livsvillkor, kultur, språk, historia och religion
• ska ytterligare ha utvecklat sina kunskaper i det svenska språket.
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Riktlinjer och förhållningssätt för dig som ledare
Som kursledare är det viktigt att du vet syfte och mål med varje lektion du utför, och att du planerat
både lektionen och hur du ska använda materialet. Tänk på att lektionerna ska bygga på varandra, så
att du får en röd tråd i din undervisning. Det är viktigt att förstå att det inte handlar om att ta bort
någons identitet i en integrationsprocess, utan snarare att lägga till kunskap om det nya samhälle man
befnner sig i, genom att förstå och pröva sitt sätt att vara. Det kan vara bra att vara medveten om och
förberedd på frågor och reaktioner både under och efter lektionstid. Det gäller att stärka eleverna i sin
utveckling utan att för den skull forcera.
Med Lgr 11 som bas har vi utarbetat några förslag till riktlinjer för dig som ledare, vilka kan vara bra
att ha i åtanke när man ska leda kursen. Att använda sig själv som verktyg – ”Vad förväntas av mig som
kursledare/lärare? Återkoppling efter varje utfört lektionstillfälle; Har jag/vi nått dit vi hade tänkt?
Varför/varför inte? Hinder/möjliggörande faktorer?
Vi vet att det är en framgångsfaktor i arbetet när man vet syftet med det man säger och uttrycker. Vi
valde att tänka så här:
- VAD är det jag säger?
- VARFÖR säger jag det?
- TILL VEM säger jag det?
- FÖR VEMS SKULL säger jag det?
Vi vill även referera till Helena Pokkas uttryck ”de fem T:na, -ett handslag i samarbetets tecken”. Med
det menar Pokka att man bildligt tar varandra i hand när ett samarbete inleds. För ett gott resultat krävs
då att den som leder arbetet ger uttryck för trygghet, tydlighet, tolerans, tålamod och tillit.
Det kan också vara bra att du som kursledare är medveten om att ungdomarnas förhållningssätt i olika
situationer kan till exempel bero på genus och kulturell tillhörighet. Gruppens sammansättning kan också spela roll för hur diskussionerna förlöper.
•

Tänk på att anpassa din undervisning till både individens och gruppens behov och
förutsättningar/erfarenheter.

•

Ju mer du kan stimulera, handleda, utmana och ge stöd till dina elever, desto mer stärker du
elevernas vilja att lära och samtidigt stärks deras tillit till den egna förmågan.

•

Eleverna behöver få en trygg lärandemiljö för att öppet kunna redovisa och diskutera skiljaktiga
värderingar, uppfattningar och problem.

•

Som ledare behöver du också uppmärksamma, förebygga och motverka alla former av
diskriminering och kränkande behandling.

•

Du behöver också ge utrymme för elevens förmåga att skapa och använda olika uttrycksmedel,
samt organisera och genomföra arbetet så att eleven upplever att kunskap är meningsfull, ser
sin egen kunskapsutveckling och får stöd i språk- och kommunikationsutveckling.

•

Du och dina elever får tillsammans utveckla regler för ett gott klassrumsklimat. Ni kan till
exempel skriva upp det ni kommit överens om på tavlan, och sedan kan eleverna ta kort på det
med sina mobiler. Vi använde oss av Hjalmar Strömerskolans redan befntliga ordningsregler.
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•

Några exempel på regler som man kan komma överens om:
➼ Komma i tid
➼ Inga mobiler under lektionstid
➼ Låta andra tala till punkt
➼ Det som sägs i rummet stannar i rummet
➼ Hur vi visar varandra respekt i klassrummet.

Det kan vara bra att tillsammans med eleverna upprepa de regler man kommit överens om i början av
de första lektionerna.
Möjlighet till intyg eller diplom
Då ämnesområdet normer och värden inte är betygsgrundande i sig, valde vi att ge eleverna diplom
eller intyg efter slutförd kurs. Detta både för att höja status på kursen, samt för att premiera eleverna
ytterligare för deras arbete. Diplom fck de elever som närvarat och deltagit aktivt under varje lektionstillfälle. Övriga elever fck ett intyg där deras godkända ämnesområden markerats. Eleverna fck
redan under första lektionstillfället vetskap om möjligheten till diplom eller intyg. Vi pratade också mycket kring värdet av dessa, till exempel vid ansökan om jobb eller praktikplats.
Vi arbetade utifrån formativt lärande. Skolverket beskriver det som ”att sträva efter en lärandekultur och
ett undervisningsklimat där elever vill lära och får möjlighet att lära sig att lära. Formativ bedömning innebär
att information om var en elev befnner sig i förhållande till undervisningens mål används av eleven för att
fokusera sina studier, och av läraren för att anpassa sin undervisning.” Mer om formativ bedömning står att
läsa på Skolverkets hemsida. Utöver detta valde vi att sammanställa och använda oss av nedanstående
riktlinjer som mätverktyg så att både elever och kursledare på ett enkelt sätt kunde kontrollera vad som
behövde fyllas på kunskapsmässigt för att nå målen.
•
•
•
•
•
•

Eleverna behöver ha närvaro på lektionerna för att kunna tillgodogöra sig kursinnehållet.
Eleverna behöver delta aktivt i diskussioner och övningar under lektionerna för att inlärnings
processen ska gå framåt, genom att pröva sina tankar och erfarenheter gentemot de normer
och värden som är grundskolans mål.
Eleverna ska få övergripande kännedom om de begrepp och termer som används i kursen.
Eleverna ska få övergripande kännedom om de elevnära svenska lagar, regler och normer de
berörs av i sin vardag.
Eleverna ska få kunskap om normkritiskt tänkande, och om vikten av att vara källkritisk.
Genom planerade repetitionstillfällen ges eleverna möjlighet till fördjupad inlärning.

Kursupplägg
Normer och värden i vardag, skola och samhälle är upplagt på en termin och är tänkt att utgöra en
separat aktivitet i elevernas individuella scheman under 14 – 16 veckor och cirka 22 timmar totalt.
Om man vill kan man låta kursen sträcka sig över hela läsåret eftersom materialet är ganska omfattande. Normkritiskt tänkande, mänskliga rättigheter och ett demokratiskt ordnat samhälle är en del av vår
vardag i Sverige, men kan också vara ganska nytt för den som kommer från andra samhällen.
Materialet fokuserar på identitet, integritet, genusperspektiv, lagar och regler, fördomar och rasism
samt jämställdhet och mänskliga rättigheter i varje tema. Eleverna får också pröva sina värderingar och
normer mot våra generellt gällande svenska normer och värden. Som alltid i en inlärningsprocess, är
repetition också viktigt.
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Inledning
Inledningen innehåller en övergripande information om materialet och dess syfte. Här får du möjlighet
att skapa en gemensam plattform och utgångspunkt för eleverna. Kapitlet ger även utrymme för eleverna att lära känna varandra.
Att navigera i livet
Kapitlet har fokus på självrefektion, egna val och konsekvenser av egna val. Vi lyfter också att det kan
kännas svårt att veta hur man ska förhålla sig i olika situationer. Hur känns det, och vad gör man som
ung i ett nytt land utan sin familj? Alla människor bär på normer och värden man fått lära sig under sin
uppväxt och genom sitt samhälle. Här fnns utrymme att diskutera och synliggöra likheter och olikheter i
värdegrund i förhållande till det svenska samhällets normer och värden.
Demokrati och mänskliga rättigheter
Innehållet syftar till att öka och fördjupa elevernas kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter
ur ett elevnära perspektiv. I ett demokratiskt samhälle har alla rättigheter, men med det följer också
skyldigheter. I kapitlet får eleverna också arbeta med Barnkonventionen.
Allas lika värde
Innehållet syftar till att öka och fördjupa elevernas kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter
ur ett elevnära perspektiv. I ett demokratiskt samhälle har alla rättigheter, men med det följer också
skyldigheter. I kapitlet får eleverna också arbeta med Barnkonventionen.
Frihet och ansvar
Ur elevnära perspektiv tar vi upp lagar och regler samt konsekvenser av att bryta mot dem. Här ges
även möjlighet till diskussion kring belastningsregistret och hur det fungerar.
Repetition
Vi valde att lägga ett repetitionstillfälle efter tema fyra, och ett till efter tema åtta. Tänk på att repetitionstiden i första hand bör utgå från individens behov, inte från gruppen som helhet. Ett upplägg på repetition kan vara att utgå från hemuppgifterna, och vad som eventuellt fnns kvar att göra där. Här gäller
det för dig som kursledare att vara lyhörd på vad varje elev behöver repetera, och vill lära sig mer om.
Våldsbejakande extremism
Tanken är fri i det demokratiska samhället, hur extrem den än är. Men våld som medel för att förverkliga extrema ideologiska tankar är brottsligt och ska motverkas. Det går inte att säga exakt vem som
blir extremist. Men vi vet att det fnns en mängd olika faktorer som kan bidra till att en person hamnar
i våldsbejakande extremism. I det här kapitlet talar vi om vad våldsbejakande extremism och radikalisering är, om riskfaktorer och om hur ett förebyggande arbete kan se ut.
Identitet
Kapitlet handlar om hur man ser på sig själv, sin identitet och vilka tillhörigheter man har. Här lyfter vi
vikten av att kunna förena sin kulturella bakgrund med allt det nya man möter i Sverige, utan att för den
skull förlora sin identitet. Det är också lämpligt att prata om önskade tillhörigheter som man ännu inte
har tillträde till. Hur gör man för att vinna ny mark?
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Relationer och känslor
En av våra mänskliga rättigheter är att själv få bestämma vilka relationer man vill ha. En annan är att
äga rätten till sina känslor. Det här kapitlet belyser generellt familjelivet och dess utveckling i Sverige
kontra hur det kanske kan vara som nyanländ familj. Vi lyfter också frågan om hur det kan vara som
ensamkommande barn och hur man fortfarande påverkas av sin familj på olika sätt trots att de är kvar i
hemlandet.
Du och din familj
Vad är skillnaden mellan att leva i ett kollektivistiskt samhälle och familj, kontra ett individualistiskt samhälle där man som barn oftast pushas av sin familj att bli självständig och utvecklas? När står jag i fokus
kontra när står familjen i fokus? Alla som bor i Sverige omfattas av svensk lag, trots det drabbas barn
och ungdomar av hederskultur och hedersrelaterat våld. Här tar vi upp hur man kan stärka individen
som önskar bryta sig loss från familjemönster man själv inte vill leva i, och var man kan vända sig för att
få hjälp. Kapitlet ger också möjlighet att ta upp hur olika typer av heders- och religionsförtryck kan se ut
i världen, och hur man arbetar mot detta.
Vad tar du med dig?
Det sista temat i elevhäftet är tänkt som en utvärderingsmöjlighet både för eleverna själva, men även för
dig som hållit i kursen. Tillsammans kan ni refektera om vad som varit bra, och om vad som kan göras
ännu bättre. Eleverna får också en möjlighet att summera vad som varit viktigast för dem genom kursen.

I elevhäftet har vi valt att börja och avslutat varje kapitel med bilder på olika känslor.
Detta är ett enkelt sätt att arbeta med emotioner tillsammans med eleverna. Genom
att bli och vara medveten om sitt eget mående, egna känslor och tankar, är det också
lättare att förstå och acceptera både sig själv och andra.
Nedan ser du vår tolkning av bilderna:
Nöjd

Intresserad

Ledsen/
sorgsen

Äcklad

Glad

Rädd

Skamsen

Ilsken
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Om Maria och Simon
De festa människor och inte minst tonåringar, kan ibland känna att det är svårt att diskutera utifrån och
stå för egna upplevelser, tankar och åsikter. Därför skapade vi två fktiva karaktärer; Simon och Maria.
Vi ville skapa en igenkänning genom dessa två till vanlig ”tonårsproblematik”. Simon och Maria återkommer i varje kapitel, där de ställs inför olika etiska och moraliska dilemman.
Man får följa bokens karaktärer och därigenom relatera till sina egna åsikter, tankar och värderingar.
Simon och Marias dilemman baseras på möjliga situationer och händelser i en ungdoms vardag. Ju längre
fram i boken man kommer, desto mer normbrytande blir karaktärerna och deras dilemman fördjupas.
När elevgruppen blivit tryggare med varandra och kursledaren, är det också lite lättare att så småningom diskutera mer utifrån sig själv. Då blir användandet av de fktiva karaktärerna sekundärt.
Målsättningen med upplägget var att hjälpa eleverna hitta en utökad känsla av sammanhang och tillhörighet i sitt nya liv i Sverige. – Vi är alla lika, olika.
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1. Inledning
Omfattning/Tidsåtgång
1 lektion (1 tillfälle à 2 x 45 min + 10 min rast)
Syfte
Presentation av kursen och dess innehåll samt Lgr 11 2.1.
Att lära känna varandra i gruppen.
Börja befästa och förklara begreppen normer och värden, ge en kort förklaring av vad samhället vilar på
lagar och regler, normer och värden.
Väcka frågan om varför innehållet är värdefull kunskap för eleverna.
Grundmaterial
Elevhäfte, blädderblock och pennor alternativt whiteboard och pennor.
Dagens material
Aktuellt kapitel i elevhäftet.
Skolverkets flm om svenska skolan:
http://www.omsvenskaskolan.se/svenska/gymnasieskolan/introduktionsprogram-i-gymnasieskolan/
Till ledaren
Under den här första lektionen kan du som ledare både introducera dina elever i materialet och syftet
med kursen, samt berätta om vilka kunskapskrav som ställs på elever i svensk grundskola när det gäller
normer och värden, demokrati, allas lika värde och mänskliga rättigheter. Många elever som är nya i
svensk skola, vet inte att detta är en del av betygskriterierna. Du kan också visa Lgr 11 rev 2017 och
punkten 2.1 för dina elever. Både kapitlet inledning i elevhäftet och punkten 2.1 i Lgr 11 innehåller svåra
ord och begrepp som du som ledare behöver gå igenom och förklara.
Ta för vana att alltid titta igenom aktuellt kapitel i elevhäftet innan lektionspasset så du vet vad det
innehåller och kan vara beredd att möta eventuella reaktioner och frågor. Läs/gå igenom kapitlet och
diskutera sedan innehållet och svåra ord med eleverna. De behöver även få tid till att refektera och
ges möjlighet till att fråga och fundera kring det som är nytt för dem. Vi i projektet har många gånger
upplevt att eleverna behöver mycket tid till att smälta, ta in och få en förförståelse för vad exempelvis
jämställdhet mellan könen och allas lika värde innebär på djupet i vardagen. Prata kring begreppen och
diskutera utifrån deras tankar och erfarenheter sedan tidigare. Vi vet också att det fnns ett högt värde
av att få ta del av varandras upplevelser och åsikter, och möjligheten att känna igen sig. Gruppen blir
också mer sammansvetsad och trygg av en trygg lärmiljö.
Du som ledare behöver vara lyhörd och bygga vidare på det som sägs i gruppen. Känner ni varandra
väl sedan tidigare så går det bra att gå direkt till punkten gruppregler och avbryta för paus/rast när det
passar.
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Att tänka på
Barn och ungdomar har olika erfarenheter och kunskaper kring hur de samhällen de tidigare levt i fungerar och ser ut. Ibland stämmer det inte överens med de lagar, regler, normer och värden vi lever efter
i vårt svenska samhälle. Ofta är det väldigt uppskattat av eleverna att få diskutera just dessa likheter och
skillnader. Åsiktsfrihet har alla rätt till, däremot är det viktigt att poängtera att svenska lagar och regler
gäller även om man inte instämmer.

Dagens lektion
1. Samla gruppen. Placera stolar i rummet så det känns bra. (Vi valde att sitta enligt bänkarna i klass
rummen) Bocka av närvarolista om sådan fnns.
2. Hälsa alla välkomna, presentera dig själv, eventuell tolk, och påminn om att han eller hon har
tystnadsplikt.
3. Om eleverna inte redan känner varandra, låt dem i tur och ordning berätta lite om sig själva;
exempelvis vad de heter, var de kommer ifrån, hur länge de varit i Sverige, hur gamla de är och vad
de gillar att göra. Något som brukar vara uppskattat är namnlekar, exempelvis genom att passa en
boll till varandra och upprepa varandras namn.
4. Berätta lite kort om vad lektionspasset ska handla om, syfte och beräknad tidsåtgång.
Skriv gärna upp det synligt på tavla eller blädderblock.
5. Gruppregler. Bestäm eller upprepa tillsammans. Vi använde oss av de klassrumsregler som
respektive skola redan befäst. Dessa kan också vara bra att skriva synligt på blädderblock eller tavla.
Förslag på några klassrumsregler nedan. Diskutera gärna varför de är nödvändiga att följa.
6. Gå igenom smileys, och förklara varför vi gör detta. Smileysarna i början och slutet av varje kapitel
är tänkt som självrefektion; att lära känna sig själv och sitt mående lite bättre.
Genom att självrefektera kan man stärka sitt eget mående över tid.
7. Läs eller gå igenom kapitlet med eleverna. Förklara att normer kan ses som oskrivna regler i
fera olika sammanhang och berör både det man säger, gör och förväntar sig. Man kan också
förklara att normer syns först när någon bryter mot dem. Ta gärna upp exempel på detta.
Här nedanför fnns några exempel att utgå ifrån.
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼

När jag säger ”hej”, så svarar du; (hej)
Innan jag går ut tar jag på mig; (skorna)
En brandman är oftast en; (man)
En ishockeyspelare är oftast en; (man)
En barnmorska är oftast en; (kvinna)
När jag väntar på att få betala i affären står jag i; (kö)
Vilka arbetar på en hälsocentral? I en skola?

8. Ta upp exempel på enkla vardagliga värden. Prata om skillnaden mellan mjuka och hårda värden.
Pengars eller sakers värden kontra en människas värde.
9. Läs om Maria och Simon och gör därefter frågeställningarna tillsammans. Låt diskussionen och
funderingarna som kommer ta den tid som behövs. Tänk på att ställa öppna frågor, alltså frågor
man inte kan svara ja eller nej på.
10. Bryt för 10 minuters rast om det passar.
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11. Gå igenom svåra ord/begrepp på tavla/blädderblock. Tänk på att till exempel bryta ner
sammansatta ord om det behövs.
12. Se flmen och diskutera efteråt. Kanske fera svåra ord dykt upp?
13. Gå igenom hemuppgiften, säkerställ att alla förstått vad den innebär och att eleverna förstått vad
de ska göra till nästa gång.
14. Gå igenom länkarna i slutet av kapitlet, kanske kan du visa någon av dem på kanonen i klassrummet
om det fnns någon sådan. Förklara vad eleverna kan ha dem till.
15. Berätta kort om vad ni ska göra vid nästa lektionspass, och efter smileysarna, tacka för idag.
Extramaterial
Tips på lära känna varandra-övningar:
• ”Bollen”. Stå/sitt i en cirkel. Kasta en boll till någon i cirkeln, säg samtidigt ditt namn. Den som tar
emot bollen kastar den sedan vidare till nästa och upprepar först ditt namn, och säger sedan sitt
eget.
• ”Flaskan”– Be gruppen att ställa sig nära varandra i cirkel. En och en ska eleverna ställa sig i mitten
av ringen och blunda. Eleverna i mitten ska föreställa en faska. Den som står i mitten håller fötterna
och benen ihop och armarna korsade över bröstet. Förklara att alla i cirkeln ska ta ansvar för
individen (faskan) i mitten så att han/hon inte faller och går sönder.
Poängtera att cirkeln måste vara sluten och att alla måste hjälpa varandra. Ge klartecken och låt
individen i mitten sakta falla mot cirkelns mänskliga barriär. Eleverna tar emot och rullar personen
vidare mjukt och försiktigt. Låt alla elever som vill få pröva att föreställa faskan i mitten.
Om gruppen är fer än 10 personer kan det vara enklare att du bildar fera mindre grupper.
Under hela aktiviteten är det viktigt att lyfta fram behovet av tillit och trygghet i gruppen.
Speciellt om någon är hårdhänt eller ängslig.
Speciellt om någon är hårdhänt eller ängslig.
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2. Att navigera i livet
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Omfattning
1 lektion (1 tillfälle à 2 x 45 min + 10 min rast)
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Syfte
Att träna på ställningstaganden och därigenom bli medveten om
vad man tänker och tycker. När man tränar på ställningstaganden
får man pröva sina värderingar och normer mot våra svenska
normer och värderingar. I det här avsnittet börjar vi också prata
om normkritiskt tänkande. Det är viktigt att hela tiden använda
sig av öppna frågor, för att uppmuntra till eget tänkande och undvika att eleven repeterar till exempel det
du själv sagt.
Grundmaterial
Elevhäfte, blädderblock och pennor alternativt whiteboard och pennor.
Dagens material
Värderingsövning ”linje 0-100%”.
Till ledaren
Normer och värden är både inlärda och ärvda från vår familj, omgivning och samhälle. Eftersom de är
just inlärda och ärvda kan vi känna oss hotade när våra värderingar och normer ifrågasätts. Vad man
anser viktigt kan variera mellan olika familjer, grupper, kulturer, samhällen och länder. De livsval vi gör
baseras också på detta. Gå gärna igenom att normer är inlärda, självklara, att de beror på plats och
situation, att det oftast ger konsekvenser när man bryter dem, men att de också kan ge fördelar. Du som
ledare behöver ha ett neutralt öppet förhållningssätt, och därigenom låta ungdomarna komma till uttryck
så att diskussionen främst byggs på deras uttalanden och åsikter.
Att tänka på
Det kan vara svårt att som ensamkommande barn och ungdom fnna sig till rätta i sitt nya samhälle, med
normer och värderingar som kanske inte synkroniserar med vad man tidigare lärt sig är rätt eller fel, bra
eller dåligt. Alla människor har en inre moralisk och etisk kompass, vilken präglas under uppväxten och
utvecklas vidare under hela livet. Det är viktigt att poängtera ungdomarnas rätt att tänka och tycka själva,
och vikten av att inte bara låta sig styras av omgivning, familj, vänner och media.
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Dagens lektion
1. Samla gruppen. Placera stolar i rummet så det känns bra. (Vi valde att sitta enligt bänkarna i
klassrummen). Bocka av närvarolista om sådan fnns.
2. Hälsa alla välkomna, vid behov presentera dig själv, eventuell tolk, och påminn om att han eller
hon har tystnadsplikt.
3. Stäm av med eleverna om de kommer ihåg varandras namn, och kör en kort namnrunda om det
behövs. Berätta lite kort om vad lektionspasset ska handla om, syfte och beräknad tidsåtgång.
Skriv gärna upp det synligt på tavla eller blädderblock.
4. Bestäm eller upprepa gruppreglerna tillsammans. Skriv gärna upp dem på tavlan
5. Gå igenom smileys, och fråga eleverna om de kommer ihåg syftet med övningen.
Läs/gå igenom kapitlet med eleverna.
6. Följ upp hemuppgiften från inledande kapitlet, gärna genom att eleverna får berätta och förklara.
7. Gå igenom betydelsen av ”Att navigera i livet”- led samtalet till att vi alla har en inre kompass som
leder oss till olika val i livet. Gå gärna igenom ”att navigera”, dess betydelse samt att det är ett verb,
dvs något man gör.
8. Förslagsvis läser den som leder lektionen ingressen på sidan 6 i elevhäftet högt i klassen.
9. Prata kring ingressen utifrån; ”vilka normer och värden har just du som styr i olika situationer”?
”Går de att förändra”? Hur? Diskussion i helklass, grupper, eller två och två.
10. Läs ”lojalitet eller lögn” på sidan 6 i elevhäftet högt för klassen. Gå igenom texten med eleverna,
mening för mening. Se till att alla förstår berättelsen och nyckelorden. Berättelsen kan delas i tre
delar; första stycket kan handla om svordomar och förtal, andra stycket om våld och tredje stycket
om att ljuga.
11. Använd ”fundera på”-frågorna i efterföljande diskussion.
12. RAST 10 minuter
13. ”Linjen 0-100%” är en värderingsövning som ger eleverna praktisk möjlighet att träna på
ställningstaganden, och bli medvetna både om sina egna och andras åsikter på ett enkelt sätt.
14. Använd rummets kortsidor, där du på ena sidan sätter upp ett A4 märkt 100 %, på motsvarande
kortsida sätter du upp ett A4 märkt 0 %. Förklara för eleverna att mellan 0-100%
(rummets kortsidor) går det en osynlig linje, där ungdomarna ska ställa sig på det procenttal som
bäst representerar deras ståndpunkt. Ju lägre procenttal de ställer sig på, desto mindre håller de
med i dina påståenden.
15. Beroende på om eleverna är trygga i att motivera och förklara sina ställningstaganden kan du som
ledare välja att ställa följdfrågor till eleverna, t. ex. ”Vad är det som gör att du står på 20 % och inte
50%?” ”Vad skulle kunna påverka dig att välja annorlunda?” alternativt gå vidare till nästa fråga.
Förslag till påståenden 0-100% utifrån dagens kapitel/lektion
➼
➼
➼
➼
➼

Andra personer kan (får) bestämma vad (hur) jag ska göra (leva)
Jag kan (får) bestämma över vad (hur) andra ska göra (leva)
Det är ok att ljuga
Det är ok att någon ljuger för mig
Det är ok att använda våld (tänk på att du kan välja perspektiv på våld här: fysiskt, psykiskt,
verbalt, sexuellt, politiskt)
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➼ Det är ok att någon brukar våld mot mig (även här kan du välja vilket perspektiv på våld som
menas)
➼ Det fnns saker som aldrig går att förlåta
➼ Om jag har gjort fel är det viktigt för mig att kunna bli förlåten
➼ Det är ok att driva med någon, bara man berättar att man skämtar
➼ Det är ok att driva med mig
➼ Jag använder svordomar när jag blir arg
➼ En del svordomar är värre än andra (Varför? När?)
➼ De festa människor tycker lika om vad som är rätt eller fel
➼ Normer behövs i samhället
➼ Alla normer är bra (Här kan man prata om normkritik, jämställdhet)
16. Genomgång av hemuppgiften på sidan 9 i elevhäftet. Se till att eleverna har förstått instruktionerna,
så de vet vad som förväntas av dem.
17. Gå gärna igenom länkar i slutet av kapitlet så att eleverna vet vad de handlar om.
18. Smileysarna ”Hur känns det efter dagens lektion?”
19. Om tid fnns, sammanfatta gärna dagens lektion med eleverna. ”Vad har vi gjort idag”? Varför?
Hur kändes det?
Förslag på ytterligare diskussionsområden
➼ Normkritiskt tänkande och källkritik, -varför är det viktigt att lära sig?
➼ Förtal, -vad betyder det? Vad händer om jag förtalar någon?
➼ Finns det situationer när det är okej att svära? När svär du? Finns det svordomar värre än
andra? Säger vem? Vad beror det på att vi kan tycka olika?
➼ Kan man säga vad som är rätt, eller vad som är fel?
Länkar
• Barnombudsmannen: www.barnombudsmannen.se
• Diskrimineringsombudsmannen: http://www.do.se/
• Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor: https://www.mucf.se/
• Ungdomsmottagning: http://www.umo.se/ http://www.youmo.se/sv/Sprakvaljarsida/
• Lås upp.nu - Normutmanande metoder för dig som jobbar med ungdomar i högstadie- och
gymnasieålder: www.lasupp.nu
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3. Demokrati och mänskliga rättigheter
Omfattning
2 lektioner (2 tillfällen à 2 x 45 min + 10 min rast)
Syfte
Öka och fördjupa kunskapen om demokrati och mänskliga rättigheter. Få
en förståelse för att mänskliga rättigheter har vi just för att vi är människor.
Vidga perspektivet på att rättigheter också innebär skyldigheter.
Grundmaterial lektion 1 och 2
Elevhäfte, blädderblock och pennor alternativt whiteboard och pennor.
Dagens material lektion 1
• https://www.youtube.com/watch?v=3IpVTNvZRE0 – Vad vore du utan dina mänskliga
rättigheter? Fonden för mänskliga rättigheter.
• Värderingsövning ”Barn behöver”.
• Tidningen ”Jag vill säga något” från Barnombudsmannen. Finns att skriva ut till alla elever från
www.barnombudsmannen.se
Dagens material lektion 2
• https://app.studi.se/l/vad-aer-demokrati
• https://app.studi.se/l/maenskliga-raettigheter
• https://www.youtube.com/watch?v=8ZlA82nXYDo –Vad är mänskliga rättigheter?
Amnesty International
• https://www.diakonia.se/engagera/varderingsovningar Värderingsövning ”Dina rättigheter – vilka
ska bort”.
Till ledaren
Förutom att alltid läsa igenom aktuellt kapitel innan lektionspassen, kan det vara bra att du som ledare
tittar igenom de filmer som du tänkt visa och det material du tänkt använda. När du är väl förberedd,
blir det lättare att svara på de eventuella frågor som kommer. Generellt innehåller de olika ämnesområdena många begrepp och svåra ord. Det är viktigt att du som ledare går igenom dessa, så att alla elever
har samma grund att stå på. Ett sätt kan vara att göra det löpande när ni går igenom texten i kapitlet. På
samma vis kan du även pausa i flmerna, och gå igenom med eleverna när du känner att det behövs.
Här har du också möjlighet att variera ditt upplägg, de flmlänkar vi tagit med ger olika ingångar och
perspektiv på ämnena.
Att tänka på
Demokrati och mänskliga rättigheter är inte en självklarhet världen över. Sverige räknas som ett av de
främsta länderna i världen gällande hur hög tillit människor har till stat och system. Några av eleverna
kanske kommer från en diktatur, eller ett land styrt av korruption. Då kan det ta längre tid att få en tillit
till och förståelse för vårt samhälle och system med demokratisk ordning.

18

Dagens lektion del 1
1. Samla gruppen. Placera stolar i rummet så det känns bra. (Vi valde att sitta enligt bänkarna i
klassrummen) Bocka av närvarolista om sådan fnns.
2. Hälsa alla välkomna, stäm kort av med eleverna vad de kommer ihåg från förra passet.
3. Vid behov upprepa gruppreglerna tillsammans. Skriv gärna upp dem på tavlan.
4. Gå igenom smileys, och säkerställ att eleverna kommer ihåg syftet med övningen. Läs/gå igenom
kapitlet med eleverna.
5. Följ upp hemuppgiften från föregående kapitel, gärna genom att eleverna får berätta och förklara.
6. Berätta lite kort om vad detta lektionspass ska handla om. Skriv gärna upp det synligt på tavla eller
blädderblock.
7. Gå igenom kort om vad demokrati och mänskliga rättigheter innebär.
8. Förslagsvis läser den som leder lektionen ingressen på sidan 11 i elevhäftet högt i gruppen.
9. Prata kring ingressen utifrån till exempel; Rättigheter kontra skyldigheter. Konventioner.
Diskussionen behöver utgå från elevernas kunskapsnivå och tankar.
10. Visa flmen ”Vad vore du utan dina mänskliga rättigheter?”
11. RAST 10 minuter
12. Via mänskliga rättigheter kan man gå vidare till Barnkonventionen= rättigheter för barn.
13. Ta hjälp av dilemmat ”Nu och då” på sidan 11 i elevhäftet. Läs det högt, eller två och två alternativt
enskilt och diskutera dilemmat utifrån Barnkonventionen. Här kan man välja att ta upp likheter eller
skillnader jämfört med hur Simon levde tidigare. Därefter kan man komma in på att med rättigheter
(t.ex. rätten att gå i skola) följer skyldigheter; en rättighet för mig är alltid en skyldighet för någon
annan.
14. Läs upp några rättigheter, till exempel rätten att gå i skola (skolplikt), rätten att bli hörd (skyldighet
att lyssna), rätten till liv (skyldighet att inte döda), rätten till yttrandefrihet (Skyldighet att inte bryta
mot lagen eller skada någon) och låt eleverna fundera på vilken skyldighet som kan följa med
respektive rättighet.
15. Övning BARN BEHÖVER. Syfte: Att åskådliggöra vad eleverna ser som viktigt för barns välmående
och utveckling. Skriv ”barn behöver” med stora bokstäver på tavla alternativt blädderblock.
Be eleverna fundera var för sig på vad de anser att man som barn behöver och har rätt till för att
må bra och utvecklas. Låt sedan ordet gå runt och skriv upp de ord som kommer eftersom.
Ett alternativ kan vara att eleverna först får säga det de tänker på, och därefter får komma fram och
skriva ”sitt” ord på tavlan. Gå laget runt tills eleverna inte kommer på fer ord. Till slut är hela
tavlan/blocket fyllt av elevernas värderingar.
16. Prata kring alla ord de kommit på, och om varför just dessa känns viktiga. Om tid fnns, ta gärna en
samtalsrunda och prata om vad som kan hända om barn inte får det de behöver.
17. Erbjud eleverna möjlighet att ta kort på tavlan/blocket med sina mobiler, beröm alla för deras
insats, och be dem tänka på/komma ihåg övningen till nästa lektionspass.
18. Om det känns lämpligt kan du också be eleverna fundera på hur man skulle kunna arbeta med
frågeställningen så att alla barn i världen får det de behöver och har rätt till.
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19. Dela ut tidningen ”Jag vill säga något” och gå igenom hemuppgiften på sidan 12. Säkerställ att alla
förstått vad de ska göra.
20. Berätta kort om länkarna på sidan 13. Du kan också välja att visa någon av länkarna som du tycker
stämmer in på dagens tema.
21. Be eleverna fylla i smileysarna på sidan 13.
22. Tacka för idag, deras arbetsinsats och hälsa välkommen nästa gång.

Dagens lektion del 2
1.

Hälsa alla välkomna. Placera stolar i rummet så det känns bra. (Vi valde att sitta enligt bänkarna i
klassrummen) Bocka av närvarolista om sådan fnns.

2.

Stäm kort av med eleverna vad de kommer ihåg från förra passet. Har några nya tankar eller
funderingar väckts?

3.

Vid behov upprepa gruppreglerna tillsammans. Skriv gärna upp dem på tavlan.

4.

Följ upp hemuppgiften från föregående lektionspass, till exempel genom att eleverna får berätta om
och motivera sina svar. Under tiden kan du skriva upp elevernas svar på tavlan/blocket för att
visualisera deras åsikter.

5.

Berätta lite kort om vad detta lektionspass ska handla om. Skriv gärna upp det synligt på tavla eller
blädderblock.

6.

Låt eleverna diskutera vad demokrati och mänskliga rättigheter innebär för dem, ca 5-10 minuter.

7.

Visa flmerna om demokrati och mänskliga rättigheter. Stanna gärna upp mellan flmerna så att
eleverna har möjlighet att refektera och ställa frågor.

8.

RAST 10 minuter

9.

Värderingsövning ”Dina rättigheter – vilka ska bort”. Här är det viktigt att du som ledare tydligt
instruerar uppgiften så att alla förstår. Tänk på att mixa pojkar och fickor med olika
nationaliteter när du delar in eleverna i grupper.

10. Om tid fnns, ta gärna en ”runda” och stäm av hur eleverna upplevt dagens lektionspass.
Vilka nya insikter eller tankar har de fått? Vad påverkade dem?
11. Påminn gärna om länkarna i elevhäftet som fördjupningsmöjlighet.
12. Tacka för idag och för en god arbetsinsats, och hälsa välkommen till nästa gång.
Länkar
• Bilderböcker från Barnombudsmannen på enkel svenska. ”Jag vill säga något”. Boken går att
beställa alternativt ladda ner och skriva ut själv.
www.barnombudsmannen.se/Global/Publikationer/JVSN_rod_2009.pdf
www.barnombudsmannen.se/publikationer/bestall-och-ladda-ner/jagvill-saja-nagot-gronfolder-2009/
• En powerpoint från Unicef om barns rättigheter. Bilderna kommer från olika länder i världen.
http://unicef-porthos-production.s3.amazonaws.com/bilder-till-barnkonventionen-i-enlada.pptx
• www.raddabarnen.se/om-oss/barnkonventionen/
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•

•
•

Alla barn har rätt- ett inspirationsmaterial från Rädda barnen. På sidan 13 och 28 fnns en
övning där barnen kan vika sin egen ”loppa” och med den träna på rättigheter:
www.raddabarnen.se/Documents/Ung%20r%C3%B6st/alla_barn_har_ratt_20140512.pdf
Barnombudsmannen
www.barnombudsmannen.se/for-barn-och-unga/material-om-barnkonventionen/
Fördjupning kring lektioner och bilder fnns på:
http://unicef.se/fakta
http://unicef.se/skolor/bestall-skolmaterial
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4. Allas lika värde
Omfattning
1 lektion (1 tillfälle à 2 x 45 min + 10 min rast)

d'

Syfte
Att refektera över vad som händer när mänskliga
rättigheter och allas lika värde inte respekteras. Synliggöra strukturer.
Att bli medveten om egna fördomar, eget agerande och hur man själv kan arbeta för allas lika värde/lika
behandling i sin vardag.
Grundmaterial
Lärobok, blädderblock och pennor alternativt whiteboard och pennor.
Dagens material
Värderingsövning ”Heta stolen”.
Tillgång till projektor och dator, alternativt papperskopior på ”Djuren i klassrummet”.
Till ledaren
Kapitlet behandlar både alla människors lika värde, om att synliggöra strukturer och hur de påverkar
enskilda individer. Här har du också möjlighet att lägga extra fokus på genus. Tänk på att gå igenom och
förklara de svåra ord och begrepp som förekommer i textmassan. Ett tips är att disponera whiteboard
eller blädderblock på ett tydligt sätt så att avkodningen blir enkel för eleverna.
Att tänka på
Begreppet ”allas lika värde” är långtifrån vedertaget i länder världen över. Eleverna kan sedan tidigare
vara vana vid skillnader i synsätt beroende på till exempel klass, genus, funktionsvariation, religiös tillhörighet, social eller ekonomisk status, sexualitet, om man kommer från storstad eller fattig landsbygd,
tillhörighet till minoritetsgrupp. Det kan vara bra att hänvisa till både mänskliga rättigheter och barnkonventionen, FN, UNHCR samt lagstiftning kring alla människors lika värde.

Dagens lektion
1. Samla gruppen. Placera stolar i rummet så det känns bra. Bocka av närvarolista om sådan fnns.
2. Hälsa alla välkomna, vid behov till exempel om någon ny elev tillkommit, presentera dig själv,
eventuell tolk, och påminn om att han eller hon har tystnadsplikt.
3. Berätta kort om vad lektionspasset ska handla om, syfte och beräknad tidsåtgång. Skriv gärna
upp det synligt på tavla eller blädderblock.
4. Upprepa gärna gruppreglerna tillsammans.
5. Be eleverna känna efter hur de känner sig idag, och därefter ringa in lämplig smiley. Prata kring var
för ni arbetar med smileysarna, och stäm av att alla förstått syftet.
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6. Värderingsövning ”Heta stolen”. Sätt ut stolar i en ring tillsammans med eleverna. Det behöver vara
en stol mer än antal elever. Be eleverna sitta ner i ringen och förklara att du kommer läsa upp ett
antal påståenden. Om eleverna håller med i ditt påstående, byter de stol. Om eleverna inte håller
med, sitter de kvar. Du som ledare kan välja att ställa följdfrågor till någon/några efter varje
påstående till exempel; Vad är det som gör att du tänker/tycker så? Finns det något som skulle
kunna påverka din åsikt?
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼

Kvinnor och män ska ha lika lön
En person som sitter i rullstol kan ta körkort
Det är fel att vara homosexuell
En äldre person ska få mer respekt än en ungdom
En rik person får mer respekt än andra
En chef är inte viktigare än medarbetarna på en arbetsplats
Jag får välja min egen religion
En bra läkare är alltid en man
Jag får vara den jag är
Tjejer och killar är olika
Tjejer och killar ska behandlas lika
Jag får bestämma över mig själv och mitt liv
En lokalvårdare är inte lika intelligent som en polis
Det är viktigt att arbeta för jämställdhet
Utseendet spelar ingen roll
Det fnns bra och dåliga människor
Min åsikt är viktigare än andras
Tjejer har bättre betyg än killar
Att bli rättvist behandlad är inte en självklarhet för alla människor
En blind person kan arbeta i en affär
Jag bedömer människors värde beroende på utseende och klädsel
Människor behandlas utifrån status

7. När ni avslutat är det viktigt att låta eleverna reflektera över syftet med övningen ”Heta stolen”.
En frågeställning kan till exempel vara ”varför tror ni att vi gjorde det här?” Därifrån är det enkelt
att komma in på betydelsen av alla människors lika värde. Det kan också vara bra att språkligt
förklara skillnaden mellan mjuka och hårda värden (ex: pengars/sakers värde kontra värdet av en
människa eller en familj.)
8. Låt eleverna läsa igenom kapiteltexten två och två tillsammans, sedan kan du be eleverna berätta
och fundera kring det de läst.
9. Ta upp och förklara begreppen åsikt, fördom och diskriminering. Ge gärna vardagliga exempel på
en åsikt, en fördom och någon typ av diskriminering så att det blir tydligt för eleverna vad som är
vad. Kanske har eleverna egna goda exempel?
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10. Läs ”Att få vara med ” sid 14 i läroboken. Diskutera ”Fundera på”-frågorna antingen i helgrupp
eller mindre grupper. Sätt gärna en tidsram så att eleverna är medvetna om tidsåtgången
(-aspekten?) och därmed hinner diskutera alla frågeställningar. Du kan också välja vilka av
frågeställningarna i ”Fundera på” som eleverna ska diskutera. Kanske är det en god idé att
fördela frågeställningarna i de olika grupperna? Som avslutning på diskussionerna kan eleverna
från respektive grupp berätta för övriga elever vad de kommit fram till.
11. Visa bilden ”Djuren i klassrummet för eleverna” – låt eleverna bilda en bikupa i två minuter
kring den. Lyft några tankar och åsikter som kommit upp under bikupan.

12. Gå igenom hemuppgiften på sid 15. Be ungdomarna relatera till bilden (utöver kapitel- och
lektionsinnehåll) när de gör hemuppgiften.
13. Låt eleverna fylla i smileysarna på sidan 16.
14. Hänvisa till länkarna på sidan 16 för ytterligare information kring dagens ämne.
15. Tacka för idag och för elevernas goda insatser, hälsa välkommen till nästa lektionstillfälle.
Extramaterial
• Utforma ett dilemma kring yttrandefrihet/tryckfrihet kontra hets mot folkgrupp/diskriminering,
censur t.ex. i sociala medier.
• Vad är rasism? Var finns rasism? Vad kan man göra för att motverka rasism? Hur kan mänskliga
rättigheter motverka rasism?
• Vad är mobbing? Var finns mobbing? Vem kan man prata med om jag eller någon annan är drabbad?
Hur kan man göra för att motverka mobbing?
• Utforma ett dilemma kring funktionsvariationer och tillgänglighet.
• Utforma ett dilemma kring genusperspektiv och jämställdhet.
• Utforma ett dilemma kring sexualitet, genus och religion.
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Papperskorgen
Syfte
Att bli medveten om att det fnns olika hinder för olika människor i livet. Vissa kan ha det lättare och
slipper kämpa för att nå dit de vill, medan andra måste kämpa mycket eller aldrig får förutsättningar
eller möjlighet att nå dit de vill. Det handlar bland annat om makt, diskriminering, handlingsutrymme,
(o)rättvisa, privilegier och normer. Det handlar även om att synliggöra strukturer och hur de påverkar
individer.
Gör så här
1. Låt eleverna sitta ner. Det är bra om de sitter i rader (klassisk klassrumssittning).
2. Be alla elever att skrynkla ihop tre papper (använd gärna papper som ska till återvinningen).
3. Ställ fram en papperskorg vid främre raden.
4. Be några elever i mitten att stå upp och alla de andra att sitta ned.
5. Säg att alla snart ska få kasta sina pappersbollar. De som träffar papperskorgen kommer att få
en bra framtid med jobb, pengar och makt.
6. Be sedan alla elever att kasta sina skrynklade papper i papperskorgen från den plats de är på.
Det här kommer upplevas som orättvist av eleverna. ”Varför får vissa vara närmare papperskorgen?
Varför får några stå upp? De är ju i vägen för mig när jag ska kasta.” Dessa kommentarer brukar komma
fram under övningen.
Samtal om orättvisor, förutsättningar och strukturer
1. Samtala med eleverna om att övningen är orättvis. Att det förstås är mycket lättare för de som
sitter nära eller de som står upp att träffa papperskorgen.
2. Ta också upp att bara för några sitter nära betyder det inte att de träffar papperskorgen, och
att bara för att några sitter längre bak betyder det inte att alla där bak missar papperskorgen.
3. Det handlar om olika förutsättningar och strukturer som gör att fer som är långt fram träffar
än de som är långt bak. Men på individnivå behöver inte orättvisan märkas, det kan fnnas en
person långt bak som träffar och någon långt fram som missar.
4. Visa därför på vikten av att kunna se strukturer. Det är exempelvis viktigt att kunna se hur
diskriminering samverkar och påverkar förutsättningar och möjligheter.
5. Samtala också med eleverna om vad det är som kan göra att människor befnner sig längst fram.
Vilka grupper av människor är det som oftast slipper hinder i livet? Vad är det som gör att vissa
grupper av människor inte har samma hinder i livet som andra?
6. Låt eleverna skriva ned olika hinder som de tror eller vet fnns i deras närmiljö.
OBS! fastna inte för länge i diskussion kring hinder, då är risken stor att det blir förenklade diskussioner
som istället leder till cementering av föreställningar om individen utifrån kategorier.
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5. Frihet och ansvar
Omfattning
1 lektion (1 tillfälle à 2 x 45 min + 10 min rast)
Syfte
Att belysa och diskutera elevnära lagar och regler samt åldersgränser.
Skapa ytterligare förståelse för att med rättigheter följer skyldigheter.
Utveckla konsekvenstänkandet. Ge kunskap om samtycke.
Grundmaterial
Elevhäfte, blädderblock och pennor alternativt whiteboard och pennor.
Dagens material
Tillgång till projektor och dator.
Te och samtycke
https://www.youtube.com/watch?v=6i0JAfxbbKc
Sen ankomst - Kjell Bergqvist
https://www.youtube.com/watch?v=GE6kO2H_mho
Till ledaren
Kapitlet inriktar sig på lagar och regler, rättigheter och skyldigheter ur ett elevnära perspektiv. Här
behandlar vi också olika konsekvenser som kan uppstå på grund av det personliga agerandet. Några
infallsvinklar på detta kan till exempel vara ”Vad skulle hända om vi inte hade lagar och regler?”, ”Varför
är det viktigt för dig att känna till svenska lagar och regler?”, ”Är det någon skillnad mellan ditt hemlands
lagar och regler mot Sveriges?”. Det är viktigt att poängtera att svenska lagar och regler omger oss och
gäller dygnets alla timmar, oavsett om man är i skolan, på jobbet eller i hemmet. I det här kapitlet är det
också lämpligt att ge eleverna mer kunskap kring hur vårt belastningsregister fungerar. Samtycke fnns
också med som en viktig del i kapitlet.
Att tänka på
Som nyanländ är det mycket man ska lära sig om sitt nya samhälle och samtidigt fnna sin egen plats och
identitet i det. Det är viktigt att få veta vilka rättigheter man har i Sverige, men det är minst lika viktigt
att prata om de skyldigheter som följer med. Många av de ungdomar vi mött säger sig uppleva att ”man
får väldigt få eller inga konsekvenser alls i Sverige om man bryter mot lagar och regler”. Orsaken till
detta kan vara att det svenska rättssystemet ser annorlunda ut än vad man är van vid från sitt hemland.
I Sverige kan det ta tid innan du får din konsekvens, men när brottet väl är fastställt enligt straffskala och
din ålder kan konsekvensen påverka dig under lång tid framåt. Exempelvis kan din möjlighet att få ta körkort skjutas upp något år som effekt av det du gjort.
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Dagens lektion
1.

Hälsa alla välkomna, och bocka av eventuell närvarolista om sådan fnns.

2.

Stäm kort av med eleverna vad de kommer ihåg från föregående lektion. Kanske har ytterligare
tankar eller frågor väckts?

3.

Följ upp hemuppgiften från föregående kapitel, gärna genom att eleverna får berätta och förklara.
Var noga med att alla får komma till tals.
Det kan vara bra att variera tillvägagångssättet när man går igenom hemuppgifterna. En variant kan
vara att bygga en ”Kahoot”. Det är en digital frågesport man själv bygger på https://kahoot.com.
Alla elever kan delta antingen via dator eller mobil. Du kan också låta någon eller några elever hålla
i genomgången av hemuppgiften, exempelvis genom att ställa frågor till sina klasskamrater.
På så sätt får eleverna dialogträning som bonus.

4.

Börja med att bryta ner och förklara begreppet konsekvens. Därefter kan eleverna själva eller två
och två läsa igenom ingressen på sidan 17 i elevhäftet.

5.

Be eleverna berätta om det de nyss läst och stäm av eventuella svåra ord. Vilka tankar och
reaktioner kommer upp i gruppen? Finns det några likheter eller skillnader mot de samhällen
eleverna kommer ifrån? Hur ser det ut i världen? Här kan man till exempel knyta svenska lagar till
mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Vad är skillnaden mellan en lag och en regel? Det är
också lämpligt att ytterligare poängtera att det svenska samhället styrs av lagar, och att religionen
är privat.

6.

Förklara att åldersgränser fungerar både som ett skydd för barn och ungdomar (t.ex. mot
barnäktenskap, sex med minderårig, eller alltför tunga arbeten före arton års ålder.), men även
som rättigheter att göra egna val i olika åldrar. Det är också viktigt att synliggöra konsekvenserna
av att bryta mot dessa åldersgränser, och att det kan ta lång tid innan du får din påföljd av det du
gjort.

7.

Låt eleverna göra en kort bikupa och diskutera vad de tycker och tänker kring åldersgränser.
Fördelar? Nackdelar? Skillnader eller likheter mot hemlandet? Ta en kort stund och låt eleverna
berätta vad de kommit fram till. Här är det viktigt att poängtera skyldigheten att följa svensk
lagstiftning oavsett vad man själv tycker om den. Vad skulle hända med vår demokrati, vårt
samhälle och oss individer om inte lagar och regler fanns/följdes?

8.

Bryt ner begreppet samtycke så att alla förstår innebörden av det. Visa ”Te och samtycke”.
Då berättarrösten pratar i ett högt tempo, kan det vara bra att först förklara symboliken att det är
samtycke vid sex som är andemeningen och att man aldrig får tvinga någon. Här är det även
lämpligt att prata om människosyn, genusperspektiv, våld i nära relationer, mänskliga rättigheter,
lagen om samtycke och konsekvenser av att bryta mot densamma.

9.

RAST

10. Läs dilemmat sommarjobb på sidan 18 högt tillsammans med eleverna.
11. Låt eleverna diskutera frågorna i ”fundera på” två och två eller i mindre grupper.
Lyft frågeställningarna i helgrupp och knyt diskussionen till egenansvar. Varför är det viktigt att ta
eget ansvar? Hur kan andra påverkas av dina val? Man kan också tänka sig att eleverna får
dramatisera dilemmat. Vad hände innan? Hur slutade det? Hur skulle de själva vilja att det blev?
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12. Gå igenom hemuppgiften, poängtera att den är uppdelad i två delar denna vecka. Det kan också
vara bra att ta upp skillnaden mellan en lag och en regel, samt att många av de regler vi har i
samhället generellt är sprungna ur lagar. Ett exempel på det kan vara att komma i tid, -skolplikt,
anställningsavtal och arbetstid.
13. Titta igenom länkarna på sidan 19 i slutet av kapitlet tillsammans med eleverna. Låt gärna eleverna
berätta vad de vet om respektive ”samhällsfunktion”. På så sätt kan du som kursledare på ett
naturligt sätt fylla på med ytterligare information.
14. Be eleverna refektera över dagens lektion, för att sedan fylla i smileysarna på sista sidan i kapitlet.
15. Tacka för idag, kanske vill du berätta något kort om nästa lektion, och hälsa välkommen till dess.
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6. Våldsbejakande extremism

EXTREMISM

Omfattning
1 lektion (1 tillfälle à 2 x 45 min + 10 min rast)

Syfte
Att ge eleverna fördjupad förståelse för och kunskap om hur och varför man
i Sverige arbetar förebyggande mot radikalisering och extremism. Ge utökad kunskap om och förståelse
för varför extremism är olagligt i Sverige, -ett skydd både för individen och för att bevara det demokratiska samhället.
Grundmaterial
Elevhäfte, blädderblock och pennor alternativt whiteboard och pennor.
Dagens material
Elevhäfte, blädderblock och pennor alternativt whiteboard och pennor.
Till ledaren
Kapitlet behandlar vikten av åsiktsfrihet, likväl som vikten av att arbeta för ett fortsatt demokratiskt
samhälle. Här har vi valt att bredda perspektivet på vem som kan ses som extrem eller radikal, för att
ge en vidare förståelse för begreppen till eleverna. En tanke kan vara att ställa frågor till eleverna utifrån
olika infallsvinklar; När blir man radikal? När blir man extrem? Inom vilka områden kan man bli radikal
eller extrem? Politiskt? Socialt? Ekonomiskt? Kostmässigt? Klädmässigt? Religiöst? Musikaliskt? Kulturellt?
När kliver man över gränsen så att något blir till våld? Politiskt, fysiskt, psykiskt, sexuellt?
Efter det kan du till exempel utgå från att Sverige har demokrati som norm. De partier vi har i riksdagen
är en del av den normen. Vad händer om man är utanför den politiska normen till höger? Till vänster?
Ofta svarar eleverna att man då är extrem, eller utanför normen. Det är också viktigt att prata om olika
orsaker till radikalisering och extremism och att det inte går förutsäga vem som blir radikal eller extrem.
Det kan bland annat handla om att man vill ha enkla svar på svåra frågeställningar, svartvitt tänkande
eller någon form av upplevt missnöje.
Att tänka på
Det här ämnet och lektionspasset kan ibland väcka starka åsikter och känslor hos eleverna. En del
elever relaterar till egna upplevelser i sitt hemland. Andra kanske undrar varför de ska lära sig om extremism och radikalisering. Tror vi svenskar att alla utlänningar är terrorister? Pratar ni bara med nyanlända
om det här? Det kan också vara nytt för några elever att radikala och extrema fraktioner även förekommer i Sverige.
Exemplifera gärna genom att låta eleverna titta i Lgr 11 2.1.-2.3. Som elev ska man ha fått kunskaper
om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället. Radikalisering och extremism är inte en del av detta, och är olagligt i Sverige. Det kan också vara
bra att upplysa eleverna om att alla kommuner i Sverige är skyldiga att arbeta aktivt mot radikalisering
och extremism. Alla kommuner ska också ha utsett en ansvarig person för detta arbete.
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Dagens lektion
1.

Hälsa alla välkomna, och bocka av eventuell närvarolista om sådan fnns.

2.

Stäm kort av med eleverna vad de kommer ihåg från föregående lektion. Kanske har ytterligare
tankar eller frågor väckts?

3.

Följ upp hemuppgiften från föregående kapitel, gärna genom att eleverna får berätta och förklara.
Var noga med att alla får komma till tals.

4.

Be eleverna känna efter hur de känner sig idag, och därefter ringa in lämplig smiley. Prata kring
varför ni arbetar med smileysarna, och stäm av att alla förstått syftet.

5.

Berätta kort om vad lektionspasset ska handla om, syfte och beräknad tidsåtgång. Skriv gärna upp
det synligt på tavla eller blädderblock.

6.

Förklara och gå igenom orden radikal och extrem.

7.

Rita därefter en linje på whiteboard eller blädderblock och markera mitten på linjen. Förklara att
linjen symboliserar Sveriges olika riksdagspartiers ställning, och från dess mittpunkt får eleverna
placera ut de olika partierna till höger alternativt vänster på linjen. Du kan också förklara att detta
kan sägas vara Sveriges politiska norm. Det kan vara bra att kontrollera så att alla elever vet vilka
partier som fnns.

8.

RAST 10 minuter

9.

Ställ frågan ”Vad kan man sägas vara om man befnner sig utanför den politiska normen till höger,
eller till vänster? Låt eleverna refektera och diskutera en stund. (radikal eller extrem)

10. Många gånger tar eleverna själva upp ideologier och rörelser de har hört talas om eller har egen
erfarenhet av. Al shabab, IS, Al-Qaida, Boko Haram kan vara några av dem. Ta hjälp av eleverna
och att placera ut de rörelser eller fraktioner de tar upp, antingen till höger eller vänster utanför
det vi valt att kalla ”den demokratiska normen”.
11. Fyll på med Antifascistisk Aktion och Nordiska Motståndsrörelsen om inte eleverna själva nämner
dem. Du behöver också förklara vad dessa står för, och förtydliga att de räknas som radikala och
extrema.
12. Poängtera att man får tänka fritt i ett demokratiskt samhälle, men att det är olagligt att använda
någon typ av våld för att förverkliga eventuella extrema åsikter eller ideologier.
13. Vem blir extrem? Hur kan man hjälpa någon att lämna en radikal eller extrem fraktion? Ta upp att
också svenskar kan värvas, eller går med i extrema fraktioner. Här är det viktigt att diskutera vad
eleverna tror att anledningen till det kan vara.
14. Gå tillsammans igenom sidan 20 i elevhäftet. Bilda mindre bikupor i 10 minuter och diskutera
fundera på-frågorna på sidan 20. Lyft därefter de tankar och åsikter eleverna dryftat i sina
respektive bikupor.
15. Gå igenom hemuppgiften på sidan 21 och säkerställ att alla förstått den och vad de ska göra till
nästa lektionspass.
16. Gå kort igenom länkarna på sidan 21, och be eleverna fylla i smileysarna på sidan 21.
17. Tacka för dagens lektion och hälsa välkommen till nästa gång.
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Extramaterial
Syfte
Att belysa vikten av en trygg, ordnad och demokratisk tillvaro med mänskliga rättigheter för att så långt
som möjligt kunna undvika behovet av att bli radikal eller extrem.
Vad behöver en människa för att må bra? – värderingsövning
1. Rita en fgur/smilis på whiteboard eller blädderblock.
2. Vad behöver du för att må bra? Be eleverna fylla på med vad som är viktigt för dem att ha i sitt
liv och i sin vardag, till exempel; ett hem, mat, skolgång, arbete, ekonomi, tillgänglig sjukvård,
vänner, familj, släkt, religionsfrihet, ett demokratiskt ordnat samhälle, fritidsintressen med
möjlighet att utöva dem, möjlighet att välja sina relationer, känsla av meningsfullt liv, tillhörighet,
begriplighet i vardagen etc.
3. Placera ut de behov eleverna tar upp som solstrålar kring smilisen/fguren.
4. Sudda sedan bort ett behov i taget och led diskussionen vidare tills fguren står ensam kvar.
5. Ge eleverna några minuter att diskutera vad som kan hända och hur det kan kännas när
behoven inte uppfylls och de mänskliga rättigheterna tas ifrån fguren.
6. Här kan du belysa vikten av att få ovanstående behov och mänskliga rättigheter uppfyllda för
att må bra, ha en fungerande KASAM och tillhörighet till sin omvärld.
7. Förklara att detta är ett av många sätt att visa på hur någon kan radikaliseras eller bli extrem
om behov eller mänskliga rättigheter tas ifrån dig. Du behöver också förklara att detta inte
gäller alla, vi är alla olika i hur vi hanterar saker som händer oss. Det är också bra om du
belyser att en del människor kan radikaliseras på grund av en upplevd orättvisa, eller starka
ideologiska åsikter och värderingar man till varje pris vill driva igenom. När vi har gjort den
här övningen med olika klasser, har fera elever bland annat tagit upp terrordådet som
utfördes i Stockholm den 7/4 2017 som exempel.
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7. Identitet
Omfattning
2 lektioner (2 tillfällen à 2 x 45 min + 10 min rast)
Syfte
Att få en bredare förståelse för sin egen identitet och tillhörighet. Kunna utöka sin förmåga att byta
perspektiv och självrefektera, vilket underlättar arbetet med att ta till sig det nya samhällets normer och
värden. Att få en historisk överblick över det svenska samhällets utveckling och vad den inneburit.
Grundmaterial
Elevhäfte, blädderblock och pennor alternativt whiteboard och pennor.
Dagens material
MiRA – Ett metodmaterial för dig som driver verksamhet för unga nyanlända.
”Identitetsblomman” s. 31-32. Färgpennor, A4-papper, saxar och tejp.
Till ledaren
Identitet handlar om hur vi ser på oss själva och hur vi defnierar oss. Vår identitet påverkas bland annat
av genus, sexualitet, klassbakgrund och etnicitet.
I det här kapitlet får eleverna möjlighet att utforska sin egen identitet och kulturella bakgrund i förhållande till allt det nya de möter i Sverige. Vad känns viktigt att hålla fast vid, fnns det något som inte känns
lika viktigt att behålla? Du kan inledningsvis be eleverna ge exempel på traditioner och högtider som
de är vana vid. Berätta också gärna hur du som ledare frar någon högtid eller tradition i din familj. Du
kan också ställa frågan till eleverna vad de främst förknippar med sin identitet. Sverige är ett av världens
mest sekulariserade länder. Finns det några för- och nackdelar med det? Påverkar det vår identitet,
kultur och våra traditioner?
Att tänka på
Olika länder har olika traditioner och seder, liksom de festa familjer har. Hur mycket dessa betyder är
olika från person till person och det är viktigt att komma ihåg att inget är rätt eller fel. Genom att ge en
historisk anknytning till Sverige och vår samhällsutveckling, kan gruppen få en gemensam grund för att
diskutera identitet och tillhörighet. När man visar på likheter och olikheter kan man därmed öka förståelsen både för varandra och olika kulturer.
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Dagens lektion del 1
1.

Hälsa alla välkomna, och bocka av eventuell närvarolista om sådan fnns.

2.

Stäm kort av med eleverna vad de kommer ihåg från föregående lektion. Har ytterligare tankar
eller frågor väckts?

3.

Följ upp hemuppgiften från föregående kapitel genom att till exempel skriva upp frågeställningarna
i hemuppgiften på whiteboard eller blädderblock. Var noga med att alla får komma till tals, och
skriv upp elevernas svar under respektive frågeställning.

4.

Be eleverna känna efter hur de känner sig idag, och därefter ringa in lämplig smiley. Prata kring
varför ni arbetar med smileysarna, och stäm av att alla förstått syftet.

5.

Berätta kort om vad lektionspasset ska handla om, syfte och beräknad tidsåtgång. Skriv gärna
upp det synligt på whiteboard eller blädderblock.

6.

Gå igenom och förklara vad begreppet identitet betyder. Vad relaterar eleverna till när de tänker
på begreppet identitet? Vad känns mest primärt för respektive elev i deras identitet?

7.

Gå tillsammans igenom ingressen på sidan 22 i elevhäftet. Vilka tankar och frågor kommer upp?

8.

Låt eleverna läsa resterande text på sidan 22 två och två, och sedan refektera en stund över det
de läst.

9.

Gå igenom innehållet och säkerställ att alla elever förstått. Har de hittat några svåra ord som
kanske måste förklaras?

10. Låt eleverna berätta om sina refektioner och tankar för dig och varandra, och lyft de eventuella
frågeställningar som kommit upp. Hur tänker eleverna kring till exempel det faktum att Sverige
varit så fattigt att så många utvandrade till Amerika? Hur kunde synen på barnaga vara så
annorlunda då mot nu? På vilket sätt skiljer sig allas lika värde då mot nu, med tanke på synen på
homosexualitet?
11. Dela in eleverna i tre grupper. Ge varje grupp varsitt dilemma att läsa igenom. Förklara att efter
rasten ska varje grupp få gestalta en kort ”teaterscen” om dilemmat, vad som händer innan, under
och efter det skrivna dilemmat. Låt eleverna förbereda detta under tio minuter innan rast.
12. RAST 10 minuter
13. Var noga med att förtydliga att eleverna ska visa varandra respekt på ett fnt sätt när de spelar upp
sina scenarion, och till exempel inte skratta åt varandra.
14. Låt sedan varje grupp visa upp sina teaterscener för klasskamraterna, och ta en kort diskussion
efter varje grupp hur och varför de tänkte som de gjorde kring sitt dilemma. Hade Simon och
Maria kunnat göra annorlunda? Kunde Simon och Maria tagit hjälp av någon? Vad kan man göra
som kompis? Som familj? Som lärare? Som fotbollstränare?
15. Summera dagens lektion tillsammans med eleverna. Vad kändes viktigt? Något som kändes svårt?
Något som kändes extra bra? Kunde eleverna känna igen sig i något?
16. Tacka för idag, berätta kort om nästa lektion och förklara att ni då ska inleda med en kort
diskussion kring fundera på- frågorna på sidan 23. Be eleverna fundera på dessa till dess.
17. Hälsa välkommen till nästa lektion.
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Dagens lektion del 2
1.

Hälsa alla välkomna, och bocka av eventuell närvarolista om sådan fnns.

2.

Stäm kort av med eleverna vad de kommer ihåg från föregående lektion. Har ytterligare tankar
eller frågor väckts?

3.

Berätta kort om vad lektionspasset ska handla om, syfte och beräknad tidsåtgång. Skriv gärna upp
det synligt på whiteboard eller blädderblock.

4.

Börja med att dela in eleverna i mindre grupper, eller två och två. Låt eleverna sedan diskutera
fundera på- frågorna på sidan 23 i elevhäftet.

5.

Här kan du sedan låta någon av eleverna vara moderator och leda diskussionen i helklass. Tänk på
att låta alla som vill komma till uttryck, och att inte ordet stannar för länge hos en och samma
grupp eller elev.

6.

Identitetsblomman
Syfte och mål
• Att belysa vilka grupper man tillhör
•

Hur man identifierar sig i olika sammanhang.

•

Att lära känna varandra bättre och få insikt om vilka grupper vi tillhör

•

Att undersöka hur pass lätt/svårt det är att stå upp för den man är i olika sammanhang

Gör så här
Som ledare kan du börja med att rita upp din egen identitetsblomma på tavlan. Rita en blomma med
fem blomblad. Skriv ditt namn i mitten av blomman. I varje blomblad kan du fylla i en grupp du tillhör,
exempelvis dansare, idrottsintresserad, man, svensk, rörelsehindrad mm. Presentera detta som din
identitetsblomma. Förklara att dessa fem blad endast är en liten del av alla de grupper vi tillhör och
att man själv bestämmer vilka grupper man vill ta upp i sin blomma. Eleverna ska också skriva upp sina
grupptillhörigheter på ett separat papper och lämna in dessa för nästa övning.
Tänk på att det är lätt hänt att eleverna tar efter det du skriver i dina blomblad. Försök därför att skriva
in grupper som avviker från det som kanske är självklart. Du kan även be någon annan kollega att göra
en identitetsblomma och visa upp den för klassen som ännu ett exempel. Förklara att efter rasten ska
eleverna få göra sina egna identitetsblommor.
7.

RAST 10 minuter.

8.

Dela ut dagens material och ge eleverna 10-15 minuter att färdigställa sina identitetsblommor.
Poängtera att detta görs självständigt var och en för sig, utan att kommentera eller påverka
varandra.

9.

Skriv överst på tavlan ”Vi är….” och under rubriken listar du alla tillhörighets- /identitetsgrupperna
huller om buller från elevernas identitetsblommor. Förhoppningsvis kommer hela tavlan att fyllas.
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10. Be alla att ta sin stol och bilda en cirkel. Förklara att du nu kommer att läsa upp alla tillhörighets-/
identitetsgrupper från identitetsblommorna och att när man känner igen sig ska man ställa sig upp,
oavsett om man själv angett den gruppen eller inte. Instruera att man ska resa sig sakta och stå en
stund och observera vilka andra som står. Man ska också registrera hur det känns att stå. När
ledaren tackat sätter man sig ned igen. Du kan läsa upp grupperna på följande sätt: ”Alla som
känner att de hör till gruppen… ställer sig upp”.
11. Efteråt är det bra att ge eleverna tid till att reflektera över hur det kändes att göra övningen. Här
nedan har vi sammanställt några frågor du kan använda som underlag för en påföljande diskussion.
➼ Varför tror ni att vi bad er ställa er upp?
➼ Hur kändes det att ställa sig upp när man var en av många som gjorde det?
➼ Hur kändes det att ställa sig upp när man var ensam, eller tillhörde en mindre grupp som gjorde
det?
➼ Finns det personer i er skola eller omgivning som kan känna att de ”står upp” ensamma? Vilka
är de?
➼ Fick någon lära sig något nytt om sig själv?
➼ Något som överraskade?
12. Gå igenom länkarna i slutet av kapitlet, kanske kan du visa någon av dem på kanonen i
klassrummet om det finns någon sådan. Förklara vad eleverna kan ha dem till.
13. Berätta kort om vad ni ska göra vid nästa lektionspass, och efter smileysarna, tacka för idag.
Extramaterial
Syfte
Att refektera över sig själv, sin identitet och sina olika tillhörigheter och därigenom fundera över vilka
tillhörigheter i sin identitet man själv valt, och vilka som kan vara pålagda.
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼

Hur ser du på dig själv? Varför?
Hur tror du att andra ser på dig? Varför?
Hur ser du på andra? Varför?
Traditioner, behöver vi dem? Varför?
Vad är kultur?
Kan kultur vara både bra och dåligt? Varför?
Kan man ha olika identitet beroende på situation eller sällskap?
Vad är kulturella uttryck för dig?
Ge exempel på två olika kulturer som du tillhör. Vilka likheter och olikheter fnns?
Hur kan man hantera att man tillhör fera kulturer?
Kan man välja vilka kulturer man tillhör?
Vad betyder kultur för dig?
Vilka olika kulturer tillhör du nu? Förut? Har du valt dem? När?
Vad är skillnaden mellan en högtid och en tradition?
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Bildexempel att samtala om kring kulturella skillnader.

Ingenting
är täckt förutom hennes
ögon, vilken
grym mansdominerad
kultur.

Allt är täckt
utom hennes
ögon, vilken
grym mansdominerad
kultur.

SYNLIGT

Edward T Hall Understanding cultural Differences (1990; Yarmouth Maine)
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Länkar
• http://www.informationsverige.se/Svenska/Samhalle/Samhallsorientering/Sidor/
Traditioner-och-högtider-i-Sverige.aspx
• https://www.nordiskamuseet.se/aretsdagar
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8. Relationer och känslor
Omfattning
2 lektioner (2 tillfällen à 2 x 45 min + 10 min rast)
Syfte
Att få ökad medvetenhet om sin egen integritet och rätten att själv välja sina relationer. Att få ökad
förståelse för och medvetenhet om att man själv äger rätten till sina känslor. Att få en historisk anknytning till hur familjelivet och barnens roll i det utvecklats över tid i Sverige, samt en inblick i olika familjestrukturer och mönster. Att lyfta hur synen på vad som anses vara moraliskt och etiskt riktigt kan bero
på den enskilda familjens struktur och tradition, såväl som religionstillhörighet men också beroende på
samhällets struktur.
Grundmaterial
Elevhäfte, blädderblock och pennor alternativt whiteboard och pennor.
Dagens material del 1
Elevhäftet kapitel 8, sidan 26
Filip Dikmens Instagram- alternativt Facebook-konto, du som ledare väljer lämpliga klipp att visa.
Dagens material del två
Elevhäftet kapitel 8, sidorna 26-30
Ortensblomma Instagram-konto, du som ledare väljer lämpliga klipp att visa
Till ledaren
Kapitlet behandlar främst relationer inom familjen men även påverkansfaktorer och relationer utanför
familjen, till exempel vänner och bekanta. Här ges även möjlighet att diskutera positiva och negativa
familjemönster och familjestrukturer samt hur dessa påverkar individen. Om det känns lämpligt kan man
komma in på hederskultur. Detta sätts i förhållande till vad lagar, regler och mänskliga rättigheter säger
om en individs rättigheter att själv välja sina relationer. Vi tar också upp hur rollerna i en familj kan förändras när man fyttar till ett annat land, oavsett om fytten gäller familjen som helhet eller bara någon
ur familjen. Det är som alltid viktigt med refektion i slutet av lektionstillfället, till exempel kan du ställa
frågan ”vad tar du med dig från idag?”.
Att tänka på
För en del barn och ungdomar kan det vara en stor skillnad på att leva här i vårt individualistiska samhälle, mot den kollektivistiska samhälls- och familjestruktur man kanske kommer ifrån. Det gäller också
om de normer och värden man har med sig när det gäller familj och relationer i stort krockar med det
svenska samhällets.

38

Dagens lektion del 1
1.

Hälsa alla välkomna, och bocka av eventuell närvarolista om sådan fnns.

2.

Stäm kort av med eleverna vad de kommer ihåg från föregående lektion. Har ytterligare tankar
eller frågor väckts?

3.

Följ upp hemuppgiften från föregående kapitel genom att till exempel skriva upp frågeställningarna i
hemuppgiften på whiteboard eller blädderblock. Var noga med att alla får komma till tals, och skriv
upp elevernas svar under respektive frågeställning.

4.

Be eleverna känna efter hur de känner sig idag, och därefter ringa in lämplig smiley. Prata gärna
återigen kring varför ni arbetar med smileysarna.

5.

Berätta kort om vad lektionspasset ska handla om, syfte och beräknad tidsåtgång. Skriv gärna upp
det synligt på whiteboard eller blädderblock.

6.

Presentera och diskutera det faktum att Sverige räknas som ett individualistiskt land och samhälle.
Vad innebär det?

7.

Läs och gå igenom ingressen på sidan 26 tillsammans i helgrupp. Vad innebär det för dig som
individ?

8.

Dela in eleverna i grupper om två och två, och låt dem läsa igenom texten på sidan 26. Lyft svåra
ord löpande i helgrupp, skriv upp dem tillsammans med betydelse på whiteboard eller
blädderblock.

9.

Utgå från texten och diskutera den med hjälp av fundera på-frågorna på sidan 26. Detta kan du
antingen göra i helgrupp eller i mindre bikupor beroende på gruppens storlek. Tänk på att dela in
grupperna så mixat som möjligt både utifrån genus och etnicitet för att bredda diskussionerna.

10. Ta tio minuter till att lyfta det eleverna kommit fram till i sina respektive grupper i helklass.
11. RAST 10 minuter
12. Rita upp familjetrianglarna från sidan 26 på whiteboard eller blädderblock. Kan eleverna relatera till
sin egen familj i någon av trianglarna? Är det likartade upplevelser hos både fickor och pojkar?
Andra likheter och skillnader? Förklara att om man generaliserar kan den nedre triangeln sägas vara
vanligare än den övre i svenska familjer. Här är det viktigt att ta diskussionen kring varför det kan
se ut så.
13. Berätta kort om Filip Dikmen. Han är själv utlandsfödd, men uppväxt i Sverige med sin familj.
Dikmen studerar numer juridik, och fck 2018 pris för Årets Instagram, Guldtuben & Barnens Pris
Barncancergalan. Han har bespetsat sig på kortare flmatiseringar där han driver med stereotyper
inom olika kulturer, men med allvarlig underton där han vill visa på kulturella skillnader och
problematik som kan uppstå när normer och värden kolliderar.
14. Visa det eller de klipp du valt med Filip Dikmen, och låt ungdomarna refektera efteråt. Kunde man
känna igen sig? I vad? Här är det också viktigt att prata om hur man som barn och ungdom kan
förhålla sig till föräldrarnas alternativt familjens krav. Poängtera att oavsett hur familjemönstret
eller strukturen ser ut, är det ändå svensk lag och mänskliga rättigheter som skall vara gällande.
15. Berätta kort om nästkommande lektionspass, tacka för idag och hälsa välkommen till nästa gång.
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Dagens lektion del 2
1.

Hälsa alla välkomna, och bocka av eventuell närvarolista om sådan fnns.

2.

täm kort av med eleverna vad de kommer ihåg från föregående lektion. Har ytterligare tankar eller
frågor väckts?

3.

Berätta kort om vad lektionspasset ska handla om, syfte och beräknad tidsåtgång. Skriv gärna upp
det synligt på whiteboard eller blädderblock.

4.

Visa de klipp du valt från Tala Fakhreddines Instagramkonto ”Ortensblomma”.

5.

Låt eleverna refektera över klippen och diskutera i helgrupp. Knyt an till föregående lektion.

6.

Dela in eleverna i mindre grupper och ge respektive grupp i uppgift att först läsa och diskutera
varsitt dilemma från sidorna 27-28 i elevhäftet.

7.

RAST 10 minuter

8.

Låt respektive grupp diskutera ihop sig och sedan gestalta dilemmat som en kort teaterscen för
gruppen. Här kan det vara bra att göra utmaningen lite större genom att medvetet fördela
dilemmana utifrån elevernas eventuella fördomar.

9.

Om man vill kan man också be grupperna att diskutera ihop sig ytterligare, för att sedan gestalta
vad som hände innan respektive efter varje dilemma.

10. Var noga med att ta en kort refektion efter varje ”teaterscen”, så att eleverna bereds möjlighet att
diskutera och eventuellt dra paralleller till egna upplevelser/familjer. Utgå ifrån fundera på-frågorna
efter varje dilemma.
11. Gå igenom hemuppgiften på sidan 29, och säkerställ att alla förstått uppgiften och vad som ska
göras.
12. Hänvisa till länkarna på sidan 30, berätta gärna kort om dem.
13. Avsluta med smileysarna på sidan 30.
14. Berätta kort om nästa lektionspass, hälsa välkommen tills dess och tacka för idag.
Extramaterial - Olika relationer och att ta kontakt med andra
Syfte
Att refektera över vilka önskemål och behov man har som individ, kontra familjens behov och värderingar. Vilka ska uppfyllas? När står jag kontra familjen i fokus? För vem finns jag till? Vilka känslor är ok?
Att ta upp rätten till egen identitet/integritet i olika sammanhang. Föräldrars skyldigheter kontra barns
rättigheter. Använd gärna Barnkonventionen som utgångspunkt.
Hur känns det att bli sviken?
Hur kan Simon lösa problemet med klasskamraterna och övriga ungdomar på boendet?
Vem kan Simon ta hjälp av? Hur?
Vad skulle du ha gjort?
Hur kan man se/känna ett intresse/ointresse från någon?
Hur kan man ta kontakt?
Varför tar man kontakt? Med vem? I vilka forum? – internet, skolan, fritiden?- rätten att säga nej till
kontakt.
➼ Vilka typer av relationer fnns det?
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼
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➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼

Finns det relationer som inte är frivilliga?
Hur många olika relationer har du?
Hur tycker du att en bra relation ska vara?
Hur kan en dålig relation se ut?
Vad och när bestämmer familjen? När står familjen i centrum?
Vad och när bestämmer du? När står du i centrum?
Vem kan man vara kompis med?
Hur ser du på att ha fickvän eller pojkvän, alternativt att vara singel?
Vad tänker du kring hbtq?
När kan man bo tillsammans? (ta upp olika former av förhållanden/boendeformer)

Länkar
• http://urskola.se/Produkter/199766-Amira-ar-har-med-stodord-Frisparken
• https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CnOJgDW0gPI#t=203
• NCK – Sveriges expertcentrum för kvinnofrid: www.nck.uu.se
• RFSU – riksföreningen för sexuell upplysning: www.rfsu.se
• RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter:
• www.rfsl.se
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9. Du och din familj
Omfattning
1 lektion (1 tillfälle à 2 x 45 min + 10 min rast)
Syfte
Att belysa jämställdhet och mänskliga rättigheter utifrån ett familjeperspektiv samt synliggöra hedersproblematiken som barn och ungdomar kan drabbas av trots svensk lagstiftning. Att lyfta rätten till egna
val samt barnets bästa i centrum.
Grundmaterial
Elevhäfte, blädderblock och pennor alternativt whiteboard och pennor.
Dagens material
• Elevhäftet sidorna 31-33
• Filmklipp
• Stopp min kropp https://www.youtube.com/watch?v=Ha7p7n9otcc
• Fadime Sahindals tal i riksdagen https://www.youtube.com/watch?v=NPhfScomCP0
• Hedersmordet på Abbas Rezai https://www.youtube.com/watch?v=39oeMPzF9j4
• Te och samtycke https://www.youtube.com/watch?v=6i0JAfxbbKc
• Ortensblomma Instagram https://www.instagram.com/p/BZ0xjMah5rb/
Till ledaren
Detta kapitel kan ses som en fortsättning och fördjupning på kapitel åtta, relationer och känslor. Fokus
har vi lagt på barnets rätt till utveckling och egenbestämmande över både sin kropp, sina känslor och
relationer. Vi behandlar också den press som barn och unga idag kan uppleva, både från familj, vänner
och omgivningen i stort där även media spelar stor roll.
Då hederskultur och problematiken den medför också tas upp, är det viktigt för dig som ledare att poängtera att svensk lagstiftning är det man ska förhålla sig till och följa. Detta oavsett familjens traditioner
och kultur. Här är det också viktigt att lägga tyngd på var man som barn och ungdom kan söka stöd, råd
och hjälp om man har frågor eller problem kring detta.
Du som ledare bör på förhand ha tittat igenom de länkar du tänkt visa, både för att vid behov ytterligare kunna förklara för eleverna, men även för att vara beredd på eventuella reaktioner som kan dyka
upp.
Att tänka på
Dagens material innehåller starka budskap och känsloladdade scener. En del barn och ungdomar är
kanske inte heller vana vid att prata om ämnet. Det kräver att du som ledare är bekväm med diskussionen och kan fungera som ett tryggt bollplank. Det kan också hända att någon elev berättar att den är
drabbad av hedersrelaterad problematik. Då behöver du kunna förmedla vidare kontakt till elevhälsa,
socialtjänst eller polis.
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Dagens lektion
1.

Hälsa alla välkomna, och bocka av eventuell närvarolista om sådan fnns.

2.

Stäm kort av med eleverna vad de kommer ihåg från föregående lektion. Hur har tankarna gått
sedan sist?

3.

Följ upp hemuppgiften från föregående kapitel. Med tanke på hemuppgiftens karaktär, kanske det
fnns elever som är mindre bekväma med att ventilera sina svar i helgrupp. Vi rekommenderar
därför att du som kursledare i första hand låter de som vill komma till tals göra det. Om du har en
relativt tystlåten elevgrupp, kan du som ledare inledningsvis svara på någon av frågorna till exempel
så här ”min erfarenhet är att det kan vara lättare att visa positiva känslor än negativa, vad säger ni
om det?” Varför tror ni att man kan känna så?” Det är också viktigt att du strävar efter att
normalisera alla känslor en människa kan ha, det vill säga att alla känslor är okej. Var noga med att
de som vill får komma till tals.

4.

Be eleverna känna efter hur de mår idag, och därefter ringa in lämplig smiley. Prata gärna återigen
kring varför ni arbetar med smileysarna.

5.

Berätta kort om vad lektionspasset ska handla om, syfte och beräknad tidsåtgång. Skriv gärna upp
det synligt på whiteboard eller blädderblock.

6.

Visa flmklippet om fickan som vill fytta hemifrån/ Instagramkontot Ortensblomma. Lyft elevernas
reaktioner och ta en kort diskussion kring dem. Finns någon igenkänning?

7.

Visa flmklippet ”Stopp min kropp”. Berätta att musikvideon är gjord av skolelever i åk3 i Umeå.
Berätta också att videon har fått god respons i både media och på sociala medier.

8.

Be eleverna refektera över klippets innehåll och betydelse. Varför har man ägnat tid åt detta ämne
i skolan? (Mänskliga rättigheter samt lagstiftning) Förtydliga att ett barns nej är lika mycket värt som
en vuxens.

9.

Visa ”Te och samtycke”. Poängtera att här är budskapet detsamma även om klippet riktas mer mot
sexuellt samtycke. Här kan du också komma in på att allt förutom ett ja är ett nej oavsett vilken typ
av närmande någon gör mot dig. Hur visar man ett samtycke? Hur avvisar man en invit?

10. Gå igenom sidan 31 i häftet. Du kan till exempel diskutera innehållet utifrån att fundera på-frågorna.
Varför pratar vi om det här? Vad är hälsa? Vad är ohälsa? Psykiskt? Fysiskt? Här är det viktigt att
poängtera att en psykisk ohälsa är minst lika viktig och vanlig som en fysisk oavsett var man bor
eller kommer ifrån. Det är också viktigt att förklara att om man varit med om jobbiga händelser så
kan man må psykiskt dåligt och behöva hjälp eller samtalsstöd.
11. Vad kan man göra om man som barn eller ungdom inte blir hörd i sin familj? När står du i fokus?
När står familjens vilja i fokus?
12. Visa klippet Fadimes tal i riksdagen. Du kan också välja att visa klippet om Abbas Rezai.
Här kommer du in på hederskultur, vilket är olagligt i Sverige.
13. RAST 10 minuter
14. Återkoppla till tidigare flmklipp. Ta upp Barnkonventionen och svensk lagstiftning där barnets bästa
och behov står i centrum. Lagstiftningen och mänskliga rättigheter gäller inte bara barn och
ungdomar, utan även vuxna. På vilket sätt tycker eleverna att Fadimes familj har agerat?
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15. Förtydliga den skärpta lagstiftningen angående tvångsgifte, könsstympning, våld (alla typer av våld) i
nära relationer. Kom ihåg att detta gäller både för pojkar och fickor.
16. Värderingsövning ”Heta stolen” Kom ihåg att det ska vara en stol för mycket. Om man håller med
i det påstående som läses upp, fyttar man sig. Om man inte håller med, sitter man kvar. Du som
ledare kan välja när eller om någon elev får motivera sitt val. Tänk på att inte provocera alltför
mycket, då det kan leda till att färre och färre elever vill svara. I en värderingsövning som denna
kan det många gånger vara nog svårt att bara ta ställning.
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼

Kärlek och sex är samma sak
Att vara oskuld är inte viktigt
Två personer av samma kön kan bli kära i varandra
Killar får ha sex innan de gifter sig
Tjejer får ha sex innan de gifter sig
Tjejer får dåligt rykte om de har sex innan de gifter sig
Killar får dåligt rykte om de har sex innan de gifter sig
Familjen kan inte bestämma vem jag blir kär i
Jag kan välja mina relationer
Jag får själv bestämma hur jag vill leva
Jag kan själv bestämma var jag vill bo
I min familj är söner och döttrar lika mycket värda
Om jag vill studera i en annan stad kan jag fytta dit
Jag kan välja vilken religion jag vill
Jag kan välja att vara utan religion
Jag kan välja om jag vill bära religiösa kläder eller inte
Min familj stöttar mina beslut
Vuxna lyssnar på mig och det jag vill
Jag kan ha ett privatliv
Jag får tycka och tänka vad jag vill

17. Vad kan hända om man säger nej till det föräldrar/vårdnadshavare vill kring kontakter/relationer?
Hur kan man få hjälp att säga nej? Kort diskussion.
18. Gå igenom hemuppgiften, säkerställ att alla förstått den och vad de ska göra.
19. Hänvisa till länkarna för mer information kring dagens ämne.
20. Be eleverna fylla i smileysarna på sidan 33.
21. Tacka för idag och hälsa välkommen till den sista lektionen nästa gång.
Extramaterial
Syfte
Att öva ställningstaganden och att få uttrycka sina åsikter. Att få ta del av andras åsikter för att bli stärkt
i sina egna. Att bjuda in till än större vidvinkelperspektiv på dagens ämne.
Värderingsövning ”skicka bollen”
Nedanstående värderingsövning kan med fördel göras stående i en ring. En boll skickas/kastas runt och
den som har bollen har också ordet. Understryk att man inte får kommentera när någon annan har
ordet.
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➼ ”Alla ska ha rätt att…”
➼ ”Alla ska ha rätt att slippa…”
➼ ”Lyssna på mig när jag…..”
Värderingsövning ”Sätta gränser”
Här kan man tänka ungefär som ”Följa John” - rita/skriva/säga/röra sig lika som ledaren. Se till att byta
ledare tills alla som vill har prövat.
➼
➼
➼
➼
➼

Hur var det att leda?
Att följa?
Måste man alltid följa en ledare?
När ska man säga nej, stopp, inte göra det ledaren säger?
Hur säger man nej/sätter en gräns?

Diskussionsfrågor
➼ Individualistiskt kontra kollektivistiskt synsätt
➼ Egenvärde och identitet
➼ Integritet; objekt/subjekt
➼ Sexuell hälsa
➼ Ägande och könsstympning

Bild att diskutera kring exempelvis jämställdhet, mänskliga rättigheter eller
familjemönster och traditioner.
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Filmklipp
• Zonita Alizadeh Brides for sale https://www.youtube.com/watch?v=n65w1DU8cGU
• White Wednesday https://www.youtube.com/watch?v=OmO3y6uM5N0
Länkar
• Animerade filmer från Utbildningsradion, programserien ”Från topp till tå”. Klicka på länken
”så funkar du” http://www.ur.se/topptillta/
• www.1177.se
• Film om hur kroppen förändras i puberteten, 0,52 minuter. Obs! På sidan ligger flera filmer,
bläddra till den som heter just ”Kroppen förändras i puberteten”.
• www.ur.se/Produkter/177612-Sexbyran-Internet
• Bildspel om vad som händer i killars kroppar under puberteten:
http://www.umo.se/Kroppen/Puberteten/Vad-hander-i-killenskropp-i-puberteten/
• Bildspel om vad som händer i tjejers kroppar under puberteten:
http://www.umo.se/Kroppen/Puberteten/Vad-hander-i-tjejenskropp-i-puberteten/
• Bildspel om vad som händer i tjejers kroppar när de får mens:
www.umo.se/Kroppen/Mens/Varfor-far-man-mens1/
• Om det dyker upp fer frågor om varför vi har sex- och samlevnadsundervisning i skolan fnns
det svar här:
www.umo.se/Sex/Sex--och-samlevnadsundervisning/
• Bildspel om menstruation:
www.umo.se/Kroppen/Mens/Varfor-far-man-mens1/
• Bildspel om befruktning:
www.1177.se/Vastmanland/Tema/Gravid/Bli-gravid/Att-bligravid/Film-Befruktning/
• Extra information:
www.umo.se/Sex/Skydd-mot-graviditet/
www.rfsu.se/sv/
• Bra information om hedersförtryck (inkl. könsstympning):
http://www.hedersfortryck.se/
Finns på fertalet olika språk.
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10. Vad tar du med dig?
Omfattning
1 lektion (1 tillfälle à 2 x 45 min + 10 min rast)
Syfte
Att refektera kring kursen och vad den har gett. En möjlighet till utvärdering av både kursen och dess
innehåll samt av kursledaren. Utdelning av diplom och intyg.
Grundmaterial
Elevhäfte, blädderblock och pennor alternativt whiteboard och pennor, post-it lappar.
Dagens material
Diplom och intyg.
Till ledaren
Den här sista delen är tänkt att fungera både som ett utvärderingstillfälle, men även för utdelning av
diplom och intyg. Det är också viktigt att man tar tid till att diskutera hur eleverna upplevt kursen, och
att uppmuntra eleverna till fortsatt inlärning och utveckling inom de områden kursen behandlat. Du
som ledare kan också uppmuntra eleverna till att även fortsättningsvis använda och refektera över den
verktygslåda de fått under kursens gång. Du behöver också återigen förklara skillnaden mellan diplom
och intyg, samt vad dessa kan används till. Kanske är det också någon som behöver ytterligare förklaring
till exempelvis varför man får ett intyg och inte ett diplom. I slutet av materialhandledningen har vi lagt
exempelmallar på diplom och intyg man kan använda sig av om man vill. Man kan även använda sig av de
mallar som Microsoft Offce-paketet innehåller.
Att tänka på
Det kan vara viktigt att förtydliga att när man arbetar med sig själv och normer och värden, i förhållande
till egna erfarenheter och upplevelser och det samhälle man lever i, så innebär det en lång process över
tid. Det vill säga att man inte blir färdig, utan fortsätter utveckla sig själv och sitt tänkande hela livet. Det
gör också att det med tiden blir lättare att refektera både över sig själv, andra och samhället i stort, och
även välja på vilket sätt man vill utvecklas och leva.
Vi valde att bjuda eleverna på fka efter utdelningen av diplom och intyg, detta för att få ett trevligt och
lättsamt avslut på kursen.
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Dagens lektion
1. Hälsa alla välkomna och bocka av närvarolista om sådan fnns.
2.

Återkoppla till föregående lektion och gå igenom hemuppgiften. Med tanke på hemuppgiftens
karaktär kan det vara en god idé att låta eleverna först diskutera i smågrupper eller två och två,
för att sedan lyfta deras tankar och åsikter i helgrupp.

3.

Gå igenom frågeställningarna på sidan 34 i elevhäftet och diskutera innebörden i dem.

4.

Skriv upp de tre frågeställningarna på whiteboard eller blädderblock.

5.

Dela därefter ut några post-it lappar till varje elev. Be eleverna märka varje post-it med siffra ett
till tre och förklara att det är viktigt för att du ska kunna relatera deras svar till rätt fråga när du
sedan samlar ihop alla lappar.

6.

Ge eleverna 10-15 minuter att skriva ner sina svar på frågorna, och be dem sätta upp sina lappar
under respektive frågeställning på whiteboard/blädderblock när de är klara. Förtydliga att här ska
de svara var och en för sig, och inte påverka varandra. Vi har också rekommenderat att detta görs
under tystnad i klassrummet.

7.

Gå igenom och diskutera deras svar i helgrupp. Vad har känts bra och viktigt? Något som varit
mindre bra? Det är också viktigt att du som ledare inte kategoriserar deras åsikter i rätt eller fel,
utan har ett objektivt förhållningssätt. Däremot kan det vara bra att förklara varför kursen hanterat
vissa ämnen, om något motstånd kommer upp.

8.

RAST 10 minuter

9.

Dela ut diplom och intyg, därefter gemensam fka och pratstund. Kanske någon elev har förslag på
musik ni kan lyssna på under tiden? Något filmklipp ni vill se igen?

10. Tacka för en trevlig tid tillsammans, och önska eleverna fortsatt lycka till. Om din tjänst tillåter, kan
det här vara lämpligt att ge eleverna din mailadress om nya frågor och funderingar dyker upp.
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11. Repetitionstillfällen
Syfte
Repetition är en viktig del av inlärningsprocessen. När man repeterar något får man dels påminna sig
om det man tidigare gjort, men också möjlighet att utöka redan uppnådd kunskap. Om du väljer att
planera in fera repetitionstillfällen får eleverna än större möjlighet till överinlärning. Vad repetitionerna
ska innehålla bestäms av vad du som kursledare ser att dina elever behöver gå igenom ytterligare.
Tänk på att i första hand utgå från individens behov, inte gruppen som helhet. Vad bedömer du har varit
svårt för var och en?
Något du frekvent kan göra med hela elevgruppen är att repetera svåra begrepp och träna ordförståelse. Här har du också möjlighet att träna läsförståelse med eleverna. Tänk på att man generellt kan förstå
ett sammanhang även om man inte kan alla ord i texten.
Du kan också utgå från hur tidigare diskussioner och värderingsövningar fungerat. Ett annat upplägg kan
vara att använda sig av hemuppgifterna i elevhäftet, och därigenom bygga nya lektionspass, värderingsövningar och diskussionsuppgifter.
Under repetitionstillfällena kan du också använda dig av de länkar och övningar ni inte hunnit med under
lektionspassen, både från elevhäftet och materialhandledningen. Här kan du också ta hjälp av extramaterialet som fnns under vissa teman.
Vi valde att lägga två repetitionstillfällen under kursens gång à 2 x 45 minuter, då det fungerade
schemamässigt under en termin. Första repetitionstillfället utfördes efter fjärde kapitlet, och då
repeterade vi kapitel 1-4. Repetitionstillfälle två hade fokus på kapitel 5-8, och utfördes efter åttonde
kapitlet. Med facit på hand tyckte vi att det hade varit önskvärt med än fer repetitionstillfällen.
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Författare till materialet och medarbetare i projekt Best Practice
Ewa Sörlin
Projektledare med företagsekonomi och kvalitetsteknikutbildning som spetskompetenser.
Ewa har tidigare arbetat både som vägledare och enhetsansvarig på två av kommunens HVB-hem för
ensamkommande fyktingbarn.

Mattias Mårtensson
Projektmedarbetare med lång erfarenhet från tidigare tjänst som resurs i grundskolans senare år.
Därefter har Mattias arbetat som vägledare på fera av kommunens HVB-hem för ensamkommande
fyktingbarn. Mattias fnns även på ResursCentrum Integration som ansvarig för ensamkommandefrågor.

Ylfva Wistrand
Projektets pedagog och huvudansvarig för framtagande av materialet. Ylfva är lärare och har en
bakgrund från Hjalmar Strömerskolans språkintroduktionsprogram inom SVA och engelska. Hon har
även lång erfarenhet av arbete inom HVB-verksamhet för både ungdomar och vuxna med inriktning
mot neuropsykiatri och missbruk.

Barbro Larbring-Rönngren
Legitimerad lärare och mentor på Hjalmar Strömerskolans språkintroduktionsprogram med huvudinriktning mot historia och musik. Barbro har en gedigen undervisningserfarenhet sedan 30 år tillbaka.
Under projekttiden har det funnits ytterligare ett antal medarbetare vilka genom sina olika kompetenser
bidragit till materialet du nu håller i din hand.
Vid frågor eller vid beställningar av material, går det bra att vända sig till ResursCentrum Integration
via www.begripligt.nu
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Referenslista
I materialet fnns en mängd länkar och hänvisningar till annat material. Fördelen är att andras arbete
sprids, nackdelen är att vi inte kan ta ansvar för om material och länkar blir inaktuella eller tas bort.
Berätta gärna för oss om du hittar länkar som inte fungerar, mejla till begripligt@stromsund.se
1. Amir Hashemi-Nik. (2013). Mira Ett metodmaterial för dig som driver verksamhet för unga
nyanlända. En samproduktion av Barn- och utbildningsförvaltningen, Huddinge kommun och
Länsstyrelsen Stockholm, 2013.
2. Barbro Holm Ivarsson. (2016). MI motiverande samtal, praktisk handbok för skolan.
Tredje upplagan, första tryckningen. Gothia Fortbildning AB
3. Barnombudsmannen. Röd folder. (2009). Jag vill säga något!. Uppdaterad 20 februari 2015 av
Barnombudsmannen. ISBN 978-87448-67-6
4. Barnombudsmannen. ”Jag vill säga något” Andra omarbetade upplagan, utgiven 2009.
ISBN 978-91-87448-64-5
5. Carl Martin Allwood & Elsie C. Franzen (red). (2003). Tvärkulturella möten, Grundbok för
psykologer och socialarbetare. Första utgåvan, tredje tryckningen. WS Bookwell, Finland
6. Guhn Godani. (2004). Till en pedagog från en psykolog. Fälth & Hässler 2007. Första upplagan
Andra tryckningen.
7. Hallgren & Fallgren. Framgång genom språket – i praktiken. Andra uppdaterade upplagan.
Hallgren & Fallgren Studieförlag AB.
8. Liria Ortiz. (2017). MOTIVERANDE SAMTAL, MI OCH GRIT MED ENSAMKOMMANDE.
Första upplagan, första tryckningen. LLOA Förlag.
9. Pauline Gibbons. LYFT SPRÅKET LYFT LÄRANDET. Andra uppdaterade upplagan. Hallgren &
Fallgren Studieförlag AB.
10. Projekt Begin. (2015). Att möta ensamkommande: Introduktion och mottagande av unga
asylsökande. Strömsunds kommun. Från: http://www.begripligt.nu
11. Projekt Barnintroduktion hösten (2012). Version 2. Det bästa för barnen – introduktion och
mottagande av nyanlända. Strömsunds kommun. Från: www.barnintro.se
12. Projekt Begripligt hela vägen.(2014). Metod- och materialbok för arbete med nyanlända barn
och unga. Strömsunds kommun. http://www.begripligt.nu
13. Projekt Begripligt för alla.(2015). En bättre start för nyanlända barn – Erfarenheter från projekt
Begripligt för alla. Strömsunds kommun. . http://www.begripligt.nu
14. Projekt Begripligt hela vägen.(2014). Nu, då och sen. Strömsunds kommun.
http://www.begripligt.nu
15. Projekt Förstudie återvändande ensamkommande.(2013-2014). Mellan avslag och utvisning.
Strömsunds kommun. http://www.begripligt.nu
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16. Riksorganisation GAPF mot hedersvåld. http://gapf.se/
17. Skolverket. (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för
gymnasieskola 2011. www.skolverket.se
18. Skolverket. (2011). Reviderad 2017. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och
fritidshemmet 2011. www.skolverket.se
19. Skolverket. (2014). Greppa språket, Ämnesdidaktiska perspektiv på ferspråkighet.
www.skolverket.se
20. Vad är demokrati? Demokratisk utveckling. https://www.studi.se/
21. Zainab Hussaini. (2008). Coolt med koll metodhandboken. Rädda Barnen Malmö Södra
Innerstadens lokalförening. Kipro, Arlöv.
Länkar
• Rädda barnen. Alla barn har rätt- ett inspirationsmaterial från Rädda barnen.
Hämtad 27 december 2018
www.raddabarnen.se/Documents/Ung%20r%C3%B6st/alla_barn_har_ratt_20140512.pdf
•

Värderingsövning ”Dina rättigheter – vilka ska bort”. Hämtad 27 december 2018, från:
https://www.diakonia.se/engagera/varderingsovningar

•

Om Polisens arbete:
https://www.youtube.com/watch?v=Pf7kY3SYOYw&feature=player_em%20edded

•

Skolan:
Nedladdningsbar ”karta” som visar det svenska skolsystemet:
www.skolverket.se/skolformer/karta-over-utbildningssystemet
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•

Övriga:

Material att beställa och använda: www.lafa.nu
Ungdomsmottagning på nätet: www.umo.se
Riksförbund för sexuell upplysning: www.rfsu.se
Va Med! – Värdegrundsarbete och medborgarkunskap: www.vamed.se
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor: www.mucf.se
Barnombudsmannen: www.barnombudsmannen.se
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor
https://www.mucf.se/
https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/det-stora-steget.pdf
https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/far-man-skriva-vad-man-vill-pa-internet.pdf
https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/ratten-till-kunskap-fokus15-del1.pdf
https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/lokala_resurscenter_for_demokratisk_delaktighet.pdf
https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/ratt-att-valja.pdf
https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/demokrati-och-manskliga-_rattigheter.pdf
www.do.se

55

Exempel på utformning av diplom och intyg

DIPLOM
TILLDELAS

För att framgångsrikt ha slutfört kursen
Normer och värden i vardag, skola & samhälle
Best Practice H t 2017

Il
.O.S)'t-,mlgnliont-och

Strömsund, 19 december 2017

inle11111\lcnglonden

Undertecknas, namn och titel

Undertecknas, namn och titel

Heidi Sundelin, Rektor

Annelie Svensson, Kommundirektör

Du har deltagit i kursen Normer & Värden i vardag, skola och samhälle som syftar till att introducera
och begripliggöra svenska normer och värden enligt grundskolans läroplan Lgr 11, enligt bästa praxis. Kursen
är utformad genom EU-projektet Best Practice med Strömsunds kommun som huvudman. I sin helhet
omfattar kursen 21 timmar. Du har fullgjort hela kursen i alla nedanstående moment:

10

Best Start!

1,5 tim.

En introduktion till kursinnehåll och material

Att navigera i livet

1,5 tim .

Om svenska normer, moral och et ik

Demokrati &
mänskliga rättigheter

3 tim.

Allas lika värde

1,5 tim.

Frihet & ansvar

3 tim.

Svenska laga r och regler ur ett e levnära perspektiv

Identitet

3 rim

Om kultur och traditioner

Relationer & känslor

3 tim.

Att äga rätten till sina egn a relationer och känslor

Du & din kropp

3 tim.

Österländskt kontra västerländskt synsä tt

Vad tar du med dig?

1,5 tim.

Repetition av kapitlen

3 tim.

111
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Att bibeh1lla och arbeta för en fungerande demokrati,
en förutsättning för mänskliga rättig h ete r

Att motverka u tanförskap och segrege ring

Sammanfattning och utvärdering av kur sen
Repetition med åte rkop p lin g och reflektionstid

Best Practice
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Exempel på utformning av diplom och intyg

INTIG
TILLDELAS

För att ha genomfött kursen
Normer och värden i vardag, skola & samhälle
Best

Pmctice Vt 2018

Östersund, 3 maj 2018

■
Alyl-,mlgrallons-och

lnl-W-Olloodonden

Undertecknas, namn och titel

Undertecknas, namn och titel

Ylfva Wistrand, Best Practice
Strömsunds Kommun

Mattias Mårtensson , Best Practice
Strömsunds Kommun

Du har deltagit i kursen Normer & Värden i vardag, skola och samhälle som syftar till att introducera
och begripliggöra svenska normer och värden enligt grundskolans läroplan Lgr 11, enligt bästa praxis . Kursen
är utformad genom EU-projektet Best Practice med Strömsunds kommun som huvudman. I sin helhet
omfattar kursen 21 timmar. Du har fullgjort hela kursen i alla nedanstående moment:
Best Start!

· 1,5 tim.

Att navigera i live t

1,5 tim.

Demokrati &
mänskliga rättigh e ter

3 tim.

Allas lika värde

1,5 tim.

F rihet & ans·var

3 tim.

Svenska lag ar och regler u r ett elevnära pe rs pektiv

Identitet

3 tim .

Om kul tu r och tra ditioner

Relationer & känslor

3 tim.

Att äga rätten till sina eg n a relationer och kä n slo r

Du & din kropp

3 tim .

Österlä nd s kt kontra västerlän d sk t synsätt

Vad tar du med dig ?

1 ,5 tim .

-
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Repetition av kapitlen

EUflDPEISKAUNIONEN
Asyl-, mlllf'l11iDns-och

l~n,tonden

3 tim .

En introduktion ti ll kursinne h åll och material
Om sve n ska normer, mora l och etik

A tt bibehålla oc h ar beta fö r en fungerande demokrati,
en förutsättn itl g för mänskli ga rättigheter
Att motverka utanförskap och segregering

Samma n fattning och utvärdering av kursen
Repetitio n med återko ppling och reflektionstid

$

Best Practice
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omslag sid 3

omslagsid 4
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Best Practice
Stv~
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Vi främjar migrationens möjligheter
genom att driva ett projekt som
medfinansieras av Asyl-, migrationsoch integrationsfonden.

....;

Strömsunds
Kommun
Straejmien lj'ielte

EUROPEISKA UNIONEN
Asyl-, migrations- och
integrationsfonden

Best Practice

www.stromsund.se • www.begripligt.nu

