Everyday Life and Arrival. En dag på snöre.

”En dag på snöre”
– information till de yngsta barnen, cirka 6–12 år
syfte
Meningen är att ge en bild av vardagen i Sverige och skapa en dialog
med barnen. Ställ frågor till barnen och berätta gärna om dig själv och
din familj när du visar bilderna. Det är viktigt att lyssna till barnen och
låta dem vara aktiva. Ju fler sinnen som aktiveras, ju lättare är det att ta
tills sig information och minnas.

material
Ett snöre cirka 7–8 meter, klädnypor och inplastade bilder i A4-format.
Bilderna finns i två uppsättningar, en med text på baksidan för dig som
leder gruppen och en som visas och hängs upp på snöret. Bilderna visar
exempel på vad som kan hända under en dag – från frukosten på morgonen till tandborstningen på kvällen.
I väskan finns också papper och pennor om du till exempel vill låta
barnen prova att skriva ordet hej eller rita något. Komplettera gärna
med egna saker hemifrån, exempelvis en bild på dina barn, ett hopprep
eller ett par vantar.

tid
Passet innehåller 14 bilder och tar cirka en timme. För att det ska bli bra
gäller det att anpassa sig till barnen, deras ålder och tid på dagen. Är de
trötta behöver de kanske leka en liten lek eller dricka ett glas saft.

Tips
Dela ut bilderna bland barnen, eller sitt i en stor ring med
bilderna på golvet. Lägg bilderna utan någon särskild ordning och be barnen hitta bilden som de tror är den första.
Utgå från frågeställningen ”Hur tror ni att ni kommer bo
när ni kommer till Sverige?”. Då får barnen möjlighet att
fundera på boende och hitta bild nr 1 som är ett hyreshus. Låt ett av barnen hänga upp det på snöret och fästa
med klädnypan. Ställ frågor till barnen till varje bild. Försök att hitta paralleller med deras tidigare vardag och det
nya som kommer, exempelvis att räkning är ett gemensamt skolämne. Försök också att skapa en övergång från
bild till bild så att det blir en berättelse om vad som kan
hända under en dag. Men var också flexibel om barnen
tycker att exempelvis bild 8 ska komma före bild 6.
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Hyreshus

Fråga barnen ”Finns det någon bild här som ser ut som
ett bostadshus?”. Då får de möjlighet att fundera på
olika hus och hitta den första bilden. Berätta att ett
vanligt hyreshus kan se ut så här. Ställ frågor kring hur
de bor idag och berätta att det här är ett hus där det bor
många familjer i varsin lägenhet med en egen dörr som
man kan stänga och låsa. Peka på ett fönster och prata
om familjen som bor just där.
Hur tror de att familjen ser ut? Vilka bor där? Prata om
att just nu vaknar en familj i det här huset. Mamman
eller pappan vaknar och går runt och väcker sina barn.
Eller vaknar de kanske själva?
Fortsätt och fråga barnen vad som händer sedan, ge dem
en chans att hitta frukostbilden.
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Frukost

Så här kan det se ut när man äter frukost. Prata om vad
barnen ser på bilden.
Vilka personer ser de?
Vad tror de att barnen på bilden äter? Vad brukar de äta
själva? Berätta att barn i Sverige antingen äter frukost
hemma eller tillsammans med sina kompisar på förskola eller fritidshem.
Prata mer om att alla går till förskola eller skola när
man ätit och klätt på sig. När barnen är på sin skola är
de vuxna på en annan skola och lär sig svenska.
Kan ni se någon bild på ett skolhus?
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Skola

Så här kan en skola se ut i Sverige. Prata och fråga om
skolan.
Har ni gått i skolan förut?
Vad tyckte ni om skolan?
Vad var roligt med skolan?
Berätta att de små barnen brukar gå på något som heter förskolan. Fråga om de kan hitta en bild med många
små barn.
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På förskolan

De små barnen (upp till 5 år) går på förskola på		
dagarna. Där är man ute och leker mycket. Så här
kan det se ut.
Vilka lekar tycker barnen om att leka? Kan de visa
någon lek?
Berätta om någon lek som du som informatör känner
till, som till exempel kurragömma eller hoppa hage.
Visa en enkel lek eller sjung en enkel sång med barnen
på svenska.
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Ute på vintern

Så här ser det ut på vintern i Sverige, då är det kallt och
snö på marken.
Har ni sett snö förut? Hur tror ni att det känns att ta på
snö? Vad är det för årstid nu?
Berätta att barnen brukar få åka skidor på skolan
ibland. Berätta lite vad man kan göra i snön på rasterna,
åka pulka, bygga snögubbar. Berätta lite om årstiderna,
att det är skillnad på sommar och vinter – ljust och
mörkt, varmt och kallt.
Ge gärna exempel, visa en vante, ta på ett kallt golv.
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På skolan

De äldre barnen går i skola, pojkar och flickor går tillsammans. Så här kan det se ut.
Prata med barnen om vad de ser på bilderna. Försök
hitta likheter mellan tidigare skolan och här i Sverige –
att man räknar, läser och skriver.
Hur känns det att börja skolan i ett nytt land?
Har ni några frågor?
Är ni orolig för något?
Längtar ni efter något?
Hur kan man göra för att få nya kompisar?
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I skolmatsalen

Vad ser ni på den här bilden?
Vad tror ni att barnen äter?
Berätta att barnen får äta gratis mat mitt på dagen i
förskolan och skolan.
Man äter tillsammans i en matsal med många bord.
För att hitta nästa bild, fråga barnen var de tror att de
vuxna gör när barnen är på skolan och förskolan.
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SFI – svenska för invandrare

När barnen är på förskola och skola är de vuxna på
skola eller arbete.
Alla vuxna måste gå i skola och lära sig svenska. Så här
kan det se ut i ett klassrum.
Hur tror ni att det blir för era föräldrar/dina släktingar
att gå i skola?
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Arbete

När de vuxna lärt sig svenska ska de söka efter ett arbete.
Både män och kvinnor går i skola och arbetar i Sverige.
Prata med barnen om vad de ser på bilderna.
Vilka olika yrken känner ni till?
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Fritid

Efter skolan och jobbet finns det många saker att göra.
Vad ser ni på bilderna?
Vad tycker ni om att göra på fritiden?
Prata om årstiderna igen. Berätta att det är så kallt på
vintern att vattnet fryser på sjöarna. Det blir så hårt att
man kan gå på dem. Man kan borra hål i isen och fiska.
Har barnen sett is eller en frusen sjö någon gång?
Många barn tycker om att spela fotboll eller hålla på
med andra sporter på sin fritid. Det är ett bra sätt att få
nya vänner. På skolan finns också ett ämne som heter
idrott, där får man prova olika aktiviteter som dans och
bollsporter.
Vad tycker ni om för idrott/sport?
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Middag

När skolan slutat och de vuxna kommit hem från
arbetet eller skolan äter familjen middag tillsammans.
Vilken mat tycker ni om?
Berätta om vanlig mat i Sverige – ta gärna exempel på
sådant som du tycker om själv.
För att hitta nästa bild, fråga vad de tror att barnen gör
när de ätit middag.
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Läxor

På kvällarna håller många barn på med olika aktiviteter som fotboll eller dans. Man måste också göra sina
läxor och träna svenska.
Har ni fått läxor förut?
Vad brukar ni få för läxa?
Det kommer att kräva mycket arbete att lära sig
svenska och det är viktigt att arbeta hårt.
Vilka språk talar ni?
Hur kan man göra för att lära sig ett nytt språk?
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Tandborstning

Vad ser ni på bilden?
Vad gör barnen på bilden?
Nu är det dags att borsta tänderna och gå och lägga sig.
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Sovdags

Hur var det att sova i ett nytt land den första natten?
Brukar ni göra något särskilt på kvällen innan ni går
och lägger er? Brukar någon sjunga för er till exempel?
Det kan vara skönt att sova nära någon annan. Brukar
ni göra det?
Nu hänger alla bilderna på snöret. Prata med barnen
om att det blev en hel dag – från frukost på morgonen
till tandborstningen på kvällen. Vad tänker ni om en
vanlig dag i Sverige? Kan ni se likheter och skillnader
jämfört med livet tidigare?
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”Arrival Youth” – att prata om resan och den första tiden i Sverige
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”Arrival Youth”
– samtal om resan och den första tiden i Sverige. Anpassad för ungdomar cirka 12–20 år.
syfte
Tanken är att prata om hur resan till Sverige gick till och ge dem lite
praktisk information om den nya bostaden och den allra första tiden i
Sverige.

material
I resväskan finns en presentation med 13 inplastade bilder i A4-format.
På baksidan av bilderna finns en informationstext på svenska och
engelska. Presentationen finns i två uppsättningar, en som du kan läsa
i och en som du kan skicka runt eller hänga upp. Om det finns teknisk
utrustning på plats går det också att hålla presentationen som powerpoint, se bifogat usb-minne.

Tips
Det är viktigt att anpassa träffen efter ungdomarnas
kunskapsnivå och frågor. Försök att engagera
ungdomarna, låt dem ställa frågor, be dem jämföra och
berätta hur det tänker och känner. Ställ följdfrågor till
bilderna, och försök få en smidig övergång mellan de
olika bilderna.
Packa gärna ner något personligt som du kan visa, till
exempel din vintermössa eller foton på dina egna tonåringar.

tid
Presentationen tar ungefär 45 minuter.
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Flygplan

Hur reste ni hit?
Flög ni?
Följde någon med er till flygplatsen?
Hade någon av er flugit förut? Be ungdomarna räcka
upp handen i så fall. Fortsätt att fråga. Vart reste ni?
Hur lång tid tog resan? Hur kändes det?
Hur var det att flyga hit?
Var ni nervösa?
Förväntansfulla?
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Flygplats

Såg det ut så här på flygplatsen?
Vill ni berätta något om er resa?
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Sverige

Det bor cirka 9,5 miljoner människor i Sverige, i
huvudstaden Stockholm bor det 1,4 miljoner. Ungefär
20 procent har utländsk bakgrund. Det bor mest
människor i södra Sverige. Jämför med landet ungdomarna kommer från – hur många bor det där?
Många flyktingar kommer till små samhällen på landsbygden där det finns tomma bostäder. Förklara vad vi
menar med små samhällen, att det kan vara en ort med
bara 2000 invånare eller en by med 300 personer.
Sverige är ett kristet land och en demokrati som inte
haft krig på 200 år.

There are about 9.5 million people in Sweden. In the capital city,
Stockholm, there are about 1.4 million people. About 20% of Sweden’s population has a foreign background. Most people live in southern Sweden. Make comparisons with the country the group lives in
now. How many people live there?
Many refugees arrive in small towns in Sweden out in the countryside where there are empty apartments, for example in a town with
2000 people or a village with 300 people.
Sweden is a Christian country and a democracy. Sweden has not
been at war for 200 years.
What is a democracy? What does it mean?
Do you think you can go out in the evenings? Is it safe?

Vad är en demokrati? Vad betyder det?
Tror ni att man kan gå ut på kvällarna? Är det tryggt?
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En vanlig gata

Så här kan det se ut på en gata i ett litet samhälle. Det
är ofta väldigt lugnt, det är inte så mycket folk ute på
gatorna.
Ser det ut ungefär så här där ni bor?
Vad tror ni finns i det här samhället?
Vilken slags affärer finns det tror ni?
Vad tycker ni om orten ni bor på?
Berätta vad du känner till om orten ungdomarna bor
på. – Idrott, bibliotek, badhus, affärer, apotek?
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Fyra årstider

I Sverige är det olika väder under året, det finns fyra årstider. Det är kallt på vintern och varmt på sommaren och
milt på vår och höst. På vintern är det mörkt en stor del
av dygnet och på sommaren är det ljust, särskilt i norra
Sverige. Prata om den årstid det är nu.
Ställ frågor till ungdomarna.
Har ni upplevt snö?
Hur kändes det?
Hur tror ni att det känns?

www.begripligt.nu

arrival you th

6

Sommar och vinter

Prata lite om bilderna, fråga ungdomarna vad de ser.
Om det är vinter, prata om att de kommer att få hjälp att
skaffa rätt kläder och skor. Har de fått hjälp redan? Om
det är sommar berätta att både kvinnor och män ofta går
barbenta och i kortärmade tröjor när det är varmt ute.
Vilka kläder trivs ni bäst i?
Hur tror ni det blir att ha mycket kläder på sig på vintern?
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Mottagning

Var det någon som mötte er när ni var framme?
Vem var det? Fanns det någon tolk?
De första dagarna kommer ni att få mycket information
om livet i Sverige och hjälp att komma igång.
Vad har ni fått veta om livet i Sverige?
I början får ni hjälp på ert eget språk. Personalen har
tystnadsplikt så ni kan berätta vad ni vill och visa papper
och dokument utan att vara oroliga.
Är det något ni funderar över nu?
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Ett bostadsområde

Så här kan det se ut i ett bostadsområde i ett litet samhälle. Flera familjer bor i samma hus. Svenskar och utrikesfödda kan bo grannar. De har var sin lägenhet med
egen dörr som går att låsa. Alla lägenheter har eget kök
och toalett, men när man ska tvätta kläder får man gå
till en lokal i källaren.

This is what a neighbourhood can look like in a small community.
Several families live in apartments in the same building. Swedish people and immigrants are neighbours with each other. They have their
own apartments with doors that can be locked. All apartments have
their own kitchen and toilet, but the laundry room is in the basement
of the building.
What is it like where you live now? Where you lived before?

Hur ser det ut där ni bor idag/där ni bodde förut?

What do you think will be different?

Vad finns det för skillnader?
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I lägenheten

Hur ser er nya bostad ut? Vad finns där?
Det som syns på bilden är bara ett exempel på hur det
kan se ut. Det går att låna pengar – eller spara och köpa
senare.
De första två åren får alla kvotflyktingar pengar varje
månad av den svenska staten som ska räcka till mat,
kläder, möbler, medicin och så vidare.

Your new apartment will only have a few things in it. There will be
beds, blankets and sheets, some kitchen items, some towels, a table
and chairs. Then you and your family have to buy anything else
you need. You can borrow money to do this, or save money and buy
things later. This picture is only an example of what it might look like.
All refugees get money every month from the Swedish government
for the first two years. It is enough to pay for food, clothes, furniture,
medicine and so on.
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Kök

Ser det ut så här i ert kök? Fanns det någon mat när ni
kom?
Vad är det för skillnad på kök som ni sett förut?
På många håll i världen har man gasspisar, men i Sverige
är det väldigt dyrt.
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Dricksvatten

Hur är det där ni bott tidigare, är det lätt eller svårt att få
tag på rent vatten?
I Sverige kan man dricka vatten direkt från kranen. Även
i naturen är vattnet rent på många ställen.

How is the water where you live now? Is it easy or hard to get clean
water?
In Sweden you can drink the water directly from the tap. The water
in many lakes and rivers is clean and drinkable too.
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Toalett och badrum

I varje lägenhet finns det ett badrum med dusch och
toalett.
Har ni en sådan här toalett?
Är ni vana vid en sådan här toalett?

Every apartment has a bathroom with a shower and toilet.
Are you used to a toilet like this?
If the group is not used to this kind of toilet, tell them that you use it
while sitting down.

Om ungdomarna inte är vana vid den här typen av
toalettstol, berätta i så fall för dem att man sitter ner och
uträttar sina behov.
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Doktor och tandläkare

Alla kvotflyktingar som kommer till Sverige får möjlighet till en hälsoundersökning. Ni får ta prover och prata
med en doktor eller sköterska om hur ni mår. Ni kommer också att bli erbjuden att undersöka tänderna hos
en tandläkare.
Har ni varit till doktor här än? Tandläkaren?
Det är gratis för alla ungdomar i Sverige att gå till
tandläkaren och doktorn, det betalas via skatten. (När
man fyllt 19 år räknas man som vuxen och får börja
betala själv.)
Prata med ungdomarna om att det är viktigt att gå till
doktorn och få hjälp och att man även kan berätta om
man till exempel sover dåligt eller är orolig och rädd.
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Utbildning barn – Education Children

Utbildning barn – Education Children
– Information till de yngsta barnen, cirka 6–12 år
syfte
Syftet är att berätta lite om hur den svenska skolan ser ut och hur det
fungerar. Tanken är att barnen ska känna sig trygga och exempelvis
slippa oroa sig för skoluniformer eller matlådor.

material
Presentationen innehåller 15 inplastade bilder i A4-format med text på
baksidan. Bilderna finns även på ett usb-minne som kan användas om
det finns teknisk utrustning och om det känns som en bra arbetsmetod.
Erfarenheter visar dock att det är väl så bra att visa de inplastade bilderna,
skicka runt dem och/eller hänga upp dem. Ta gärna med en skolbok eller
en barnbok med bilder som går att visa och skicka runt.

tid
Presentationen tar ungefär 45 minuter.

Tips
Det är viktigt att skapa en lugn stund med barnen, att de
känner sig trygga. Om det är ditt första pass med barnen
kom ihåg att presentera dig själv. Om du eller någon kollega träffat dem förut, återknyt till förra presentationen,
vad minns de?
Berätta gärna något personligt, till exempel om dina
egna barn som går på skolan, eller favoritämne på skolan.
Låt barnen säga något om sig själva, berätta sina namn,
säga sin ålder osv. Fråga dem om de känner till något om
Sverige, någon svensk maträtt eller fotbollspelare till
exempel? Det är bra att öppna upp dialogen direkt, så att
barnen känner att det är okej att räcka upp handen och
fråga eller svara. Anpassa också presentationen utifrån
barnens ålder och erfarenheter – ibland kan det vara bra
att leka en lek eller sjunga en liten stund under passet.
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På förskolan

När föräldrarna studerar eller går i skola får barnen gå
på förskola. Här får barnen leka mycket och lära sig
nya saker. Barnen på förskolan är mellan ett och fem år
gamla.
På förskolan är man mycket utomhus – både när det är
regn och skolsken.
Har du några småsyskon?
Vem tar hand om de minsta barnen där där du bott
förut?
Vad ser ni på bilderna? Vad gör barnen?
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Vuxna på förskolan

På förskolan finns det alltid vuxna som kan hjälpa och
ta hand barnen. Både män och kvinnor kan arbeta på
förskolan.
Förskolan är ett tryggt ställe, och ingen får slå barn i
Sverige, varken hemma eller på förskolan och skolan.
Hur gamla tror ni barnen på bilden är?
Vad tror ni att de gör och vill göra?
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Mat och fika

På förskolan får barnen frukost på morgonen och lunch
mitt på dagen. På förmiddagen och på eftermiddagen
får barnen något litet att äta, till exempel en frukt.
Vad ser ni på bilden? Vad tror ni barnen äter?
Har du/ni någon favoritfrukt?
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Förskoleklass

När man är sex år får man börja i en förskoleklass. Här
får barnen både leka och träna på att gå i skolan, till exempel lära sig lite om bokstäver och siffror. Man tränar
också på att lyssna på läraren och lyssna på varandra.
Är det någon av er som är sex år?
Hur tror du det blir att få klasskamrater?
Vad ser ni på bilden?
Vad tror ni barnen gör?
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I klassrum

Så här kan det se ut i ett klassrum. Ofta är cirka 25 barn
i en klass. I Sverige går man nio år i grundskolan. Sedan
fortsätter nästan alla på gymnasieskolan. Alla barn får
gå till skolan, även om man är funktionshindrad.
Vad tänker ni på när ni ser den här bilden?
Har ni gått i skola?
Vilka ämnen hade ni?
Fråga barnen om de har några favoritämnen, jämför
gärna med svenska skolämnen.
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Datorer

Skolan har två terminer, en hösttermin och en vårtermin. På sommaren är skolan stängd, då är det lov i tio
veckor och på vintern är det jullov i tre veckor.
Fråga om de använt dator någon gång. Berätta att det
finns datorer på skolan i Sverige som barnen får använda.
Vad kan man ha en dator till i skolan tycker ni?
Vad kan de vara bra för?
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Viktigt med språket

Det är viktigt att lära sig prata och skriva på svenska,
men det är lika viktigt att fortsätta använda sitt första
språk. Det gör det enklare att lära sig ett nytt språk. På
många skolor finns det särskilda klasser för barn som nyss
kommit till Sverige. Där får man träna extra mycket på
svenska innan man börjar i en klass med barn i samma
ålder som en själv.

Practice some Swedish, say: “Hej, Jag heter …”, “Jag är … år.”, “Jag
kommer från …”, Or try counting from 1–5, “ett, två, tre, fyra, fem.”

I Sverige finns inga skoluniformer, alla har sina egna
kläder. Om barnen har gått i skolan, fråga om de hade
skoluniform.
Öva lite på svenska, säg: Hej, jag heter... Jag är ... år. Jag
kommer från... Eller prova att räkna från 1 till 5.
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Fyra årstider

I Sverige är det fyra årstider och vädret ändras. På våren
och hösten regnar det mycket och man har särskilda
gummistövlar så att man kan vara ute och leka ändå
när det är rast på skolan. På sommaren brukar både killar och tjejer ha bara armar och ben när solen lyser och
värmer skönt. På vintern måste alla ha mycket varma
kläder – jacka, mössa, vantar, varma stövlar. Berätta för
barnen att om de kommer på vintern får de hjälp att
köpa varma kläder som passar dem.
Låt barnen jämföra med vädret som var där de bodde
innan. Hur blir det att gå till skolan när det snöar och är
15 minusgrader tror ni?
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Lektioner ute

Många idrottslektioner är utomhus. Till exempel kan
barnen spela fotboll, träna att springa eller kasta boll och
hoppa höjdhopp. Ibland får de också göra andra saker
utomhus tillsammans med sin lärare.
Vad kan man lära sig utomhus?
Vad tror ni?
Vad gör barnen på bilden?
Om inget barn nämner det, berätta att man bland annat
kan lära sig räkna utomhus, lära sig om djur och växter
eller måla.
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Den viktiga hjälmen

Nästan alla barn i Sverige cyklar. Det är lag på att ha
cykelhjälm tills man är 15 år, men det är många vuxna
som också använder hjälm.
Kan ni cykla?
Varför tror ni att barn måste ha hjälm?
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Mat på skolan

Alla vuxna som arbetar i Sverige betalar skatt. Pengarna
används till det som alla som bor i Sverige behöver – vägar, skola, sjukhus och så vidare. Därför behöver inte
några barn betala skolavgifter eller mat på skolan.
Varje dag serveras det lunch mitt på dagen på skolan. Det
är olika sorters mat varje dag. Det finns vegetarisk mat
och halalkött också.
Vad ser ni på bilden?
Vad ser det ut som de äter, känner ni igen något?
Vad har ni för favoritmat?
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Skolbyggnad

Så här kan en grundskola i Sverige se ut. Här går barnen
från ettan till nian, från 7 år till 16 år.
Ser huset ut som en skola tycker ni?
Hur brukar skolor se ut i landet ni kommer ifrån/bott i
tidigare?
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Gymnasieskolan

Efter grundskolan fortsätter nästan alla ungdomar att
studera på gymnasiet i tre år.
Hur gamla tror du att de här ungdomarna är?
Fortsätt till nästa bild och prata om olika utbildningar
och yrken.
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Yrken i framtiden

Anpassa informationen till gruppen som du har, är det
många äldre barn kan du berätta att man till exempel
kan studera matematik eller språk på gymnasiet. Berätta
också att det finns utbildningar där man kan lära sig ett
yrke direkt, bland annat kan man studera till snickare och
frisör.
Är det många yngre barn i gruppen räcker det kanske att
säga att det finns många olika utbildningar att välja på.
Vad gör de på bilderna?
Vilket yrke vill ni ha när ni blir stora?
Vad arbetar era föräldrar och släktingar med?
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Språkskola för vuxna

Det är vanligt att både kvinnor och män arbetar i Sverige.
Det är viktigt att de vuxna också lär sig det nya språket,
då blir det lättare att få jobb. Era föräldrar kommer att få
gå i skola och lära sig svenska.
Hur känns det att era föräldrar ska gå i skola?
Vad kan man göra för att lära sig ett språk snabbt?
Hur kan man träna?
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Utbildning ungdom – Education Youth
– Information anpassad för ungdomar, cirka 12–20 år.
syfte
Syftet är att berätta lite om hur den svenska skolan ser ut och hur det
fungerar. Tanken är att ungdomarna ska känna sig trygga och exempelvis slippa oroa sig för skoluniformer eller matlådor. Den här presentationen har också som syfte att lägga grunden för självständighet och
eget ansvar. De måste ta ansvar för språkinlärning och läxläsning, och
även känna att de kan ha drömmar och mål om sin framtid.

material
Presentationen innehåller tio inplastade bilder i A4-format med text på
baksidan. Bilderna finns även på ett usb-minne som kan användas om
det finns teknisk utrustning och om det känns som en bra arbetsmetod.
Erfarenheter visar dock att det är väl så bra att visa de inplastade bilderna, skicka runt dem och/eller hänga upp dem. Ta gärna med en skolbok
från Sverige med bilder som går att skicka runt.

tid
Presentationen tar ungefär 45 minuter.

Tips
Det är viktigt att skapa en lugn stund med ungdomarna,
att de känner sig trygga. Om det är ditt första pass med
dem så kom ihåg att presentera dig själv. Om du eller
någon kollega träffat dem förut, återknyt till förra presentationen, vad minns de? Berätta gärna något personligt,
till exempel om dina egna barn som går på skolan, eller
vad du själv hade för favoritämne på skolan och vad du
drömde om för yrke. Låt ungdomarna säga något om sig
själva, berätta sina namn, säga sin ålder osv. Fråga dem
om de känner till något om Sverige. Vet de var i världen
landet ligger? Det är bra att öppna upp dialogen direkt,
så att de känner att det är okej att räcka upp handen och
fråga eller svara. Anpassa också presentationen utifrån
ungdomarnas ålder och erfarenheter.
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På förskolan

När föräldrarna arbetar eller går i skola får de yngsta
barnen gå på förskola. Här får de leka mycket och lära
sig nya saker, till exempel sjunga, måla och göra saker
tillsammans med andra i grupp. Barnen på förskolan är
mellan ett och fem år gamla. De som arbetar på förskolan är duktiga på att ta hand om barn, det är ett tryggt
ställe. På förskolan är man mycket utomhus – både när
det är regn och skolsken.
Har ni några småsyskon?
Vem tar hand om de minsta barnen här där ni bor nu?
Eller i landet ni kommer från?
Vad ser ni på bilderna?
Vad gör barnen?
Varför går nästan alla barn i Sverige på förskola tror ni?
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Förskoleklass

När man är sex år får man börja i en förskoleklass. Där
får barnen både leka och träna på att gå i skolan. Här
får alla sexåringar lära sig lite om bokstäver och siffror.
Man tränar också på att lyssna på läraren och lyssna
på varandra. Är det någon som har en syster eller bror
som är sex år?
Hur tror ni att det är att gå i förskoleklass?
Vad ser ni på bilden?
Vad tror ni barnen gör?
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Klassrum

Så här kan det se ut i ett klassrum för barn och ungdomar som går i grundskolan, ofta är det omkring 25
barn i en klass. I Sverige går man nio år i grundskolan.
Alla barn får gå till skolan, även om man är funktionshindrad. Man får betyg i skolan första gången när man
går i årskurs 6, då man är 12 år. Det kan kännas svårt
studera på ett nytt språk, men det är viktigt att kämpa
och öva mycket.
Vad tänker ni på när ni ser den här bilden?
Har ni gått i skola?
Vilka ämnen hade ni?
Fråga barnen om de har några favoritämnen, jämför
gärna med svenska skolämnen.
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Datorer i skolan

Skolan har två terminer, en hösttermin och en vårtermin. På sommaren är skolan stängd, då är det lov i tio
veckor och på vintern är det jullov i tre veckor.
Fråga ungdomarna om de använt en dator eller Ipad
någon gång. Berätta att det finns datorer på skolan som
eleverna får använda.
Vad kan man ha en dator till i skolan tycker ni?
Vad kan de vara bra för?
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Fyra årstider

Det är ingen som har skoluniform i Sverige, man får klä
sig efter väder och vad man ska göra under dagen. Det
är fyra årstider, berätta vad de heter på svenska, ”vår,
sommar, höst och vinter”.
Vad tror ni att man har på sig för kläder på vintern?
Jämför med landet ni bott i tidigare.
Är det bra eller dåligt att det inte finns skoluniformer,
vad tycker ni?
Är det någon som är orolig för att ha ”fel” kläder på sig?
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Lektioner utomhus

Många idrottslektioner är utomhus, även om det regnar
och blåser. Till exempel kan man få spela fotboll, träna
att springa eller kasta boll och hoppa höjdhopp. På vintern kan man få åka skidor i snön. Killar och tjejer har
gymnastik tillsammans, men man byter om i separata
omklädningsrum där det finns duschar.
Ibland får eleverna på skolan också göra andra saker
utomhus tillsammans med sin lärare.
Vad kan man lära sig utomhus?
Vad tror ni?
Vad gör barnen på bilden?
Om ingen nämner det, berätta att man bland annat
man lära sig räkna utomhus, lära sig om djur och växter
eller måla.
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Mat på skolan

Alla vuxna som arbetar i Sverige betalar skatt. Pengarna
används till att skolor, sjukhus, vägar och annat som alla
i samhället behöver. Skatten används också för att betala
skolböcker och skolmat. Det finns inga skolavgifter.
Varje dag serveras det lunch mitt på dagen på skolan.
Man äter tillsammans med sin klass i en stor matsal med
många barn. Det är olika sorters mat varje dag. Ingen
tvingar eleverna att äta griskött, det finns vegetarisk mat
och halalkött också.
Vad ser ni på bilden?
Vad ser det ut som de äter, känner ni igen något?
Vad har ni för favoritmat?
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En grundskola

Så här kan en grundskola se ut i Sverige. I just den här
skolan går det 200 barn mellan 7 år och 16 år, men det
finns både större och mindre skolor.
Det är viktigt att lära sig prata och skriva på svenska,
men det är lika viktigt att fortsätta använda sitt första
språk. Det gör det enklare att lära sig ett nytt språk. På
många skolor finns det särskilda klasser för barn som
nyss kommit till Sverige. Där får man träna extra mycket på svenska innan man börjar i en klass med barn i
samma ålder som en själv.
Ser huset ut som en skola tycker ni?
Öva lite på svenska, säg: Hej, jag heter... Jag är ...år. Jag
kommer från... Eller prova att räkna från 1 till 5.
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Gymnasiet

Efter grundskolan fortsätter nästan alla till gymnasiet.
Där finns det till exempel treåriga program som fokuserar
på språk, matematik eller samhällskunskap. Är man mer
intresserad av praktiska yrken kan man till exempel studera till frisör, bilmekaniker eller snickare. Det är bra att
ha framtidsplaner och sätta upp mål med sina studier.
Alla har rätt till utbildning i någon form. Om du är lite för
”gammal” för att börja gymnasiet och inte har gått i skola
förut så finns det särskilda utbildningar som är anpassade
för dig som är nybörjare.
Vad tror du att du vill studera?
Vilket yrke vill du ha när du blir vuxen?
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Studera vidare

Efter gymnasiet är det många som fortsätter att studera.
Det finns universitet och högskolor i mer än 20 städer.
Man kan ta studielån för att köpa böcker och hyra en
bostad.
Förutom universitetet finns det andra utbildningar för
vuxna som fyllt 18 år. Dels grundläggande utbildningar
i exempelvis svenska, matematik och samhällskunskap.
Dels specialutbildningar i språk, dataprogrammering,
musik, hantverk med mera. En studievägledare som vet
vilka utbildningar som finns och hur man gör för att söka
till de olika skolorna kan hjälpa till när man ska välja.
Det är aldrig för sent att studera och det är även tillåtet
att ändra sig och byta utbildning.
Funderar någon av er att studera vidare på ett universitet?

www.begripligt.nu

education you th

Vardagsliv ungdom – Everyday Life Youth

Vardagsliv ungdom – Everyday Life Youth
– Information anpassad för ungdomar, cirka 12–20 år.
syfte
Syftet är att ge en bild av hur vardagen med boende, studier och jobb i
Sverige kan fungera. Tanken är också att ungdomarna ska känna att de
får tänka på framtiden, sätta egna mål och ta ansvar för att lära sig ett
nytt språk.

material
Presentationen innehåller tio inplastade bilder i A4-format med text på
baksidan. Bilderna finns även på ett usb-minne som kan användas om
det finns teknisk utrustning och om det känns som en bra arbetsmetod.
Erfarenheter visar dock att det är väl så bra att visa de inplastade bilderna, skicka runt dem och/eller hänga upp dem.
Ta gärna med något personligt som har med vardagslivet i Sverige att
göra, en bild på din familj, en bild på dig på ditt jobb, en reflex som du
har på vintern eller något annat som är lätt att packa med och skicka runt.

tid
Presentationen tar ungefär 45 minuter.

Tips
Det är viktigt att skapa en lugn och trygg stund med ungdomarna. Kom ihåg att presentera dig själv om det är ditt
första pass med dem. Om du eller någon kollega träffat
dem förut, återknyt till förra presentationen, vad minns de?
Det är bra att öppna upp dialogen direkt, så att de känner att det är okej att och fråga eller svara. Fråga till exempel om någon gillar att spela fotboll eller om det är något
som de är nyfiken på när det gäller Sverige.
Anpassa också presentationen utifrån ålder och erfarenheter. Undersökningar som gjorts bland andra nyanlända
ungdomar visar att många tycker att man som informatör
ska prata om hur viktigt det är att ta eget ansvar och träna
mycket svenska. Som nyanländ är det också viktigt att tänka
på att man har mycket kunskap med sig, minst ett språk
och många olika erfarenheter.
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Hyreshus/An apartment building

De flesta flyktingar som flyttar till Sverige kommer till
ett litet samhälle. På bilden syns ett typiskt hyreshus
där det bor flera familjer. Alla familjer har en egen lägenhet med en ytterdörr som man kan låsa. Lägenheterna brukar ha några rum, ett badrum och ett kök.
Det är vanligt att man är flera som delar sovrum. I källaren på huset finns en tvättstuga där man kan tvätta
sina kläder.
Hur tänker ni när ni ser det här huset?
Ser det ut som där ni bor nu?
Vad tror ni om att bo i ett sådant?
Hur kan det vara?
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I lägenheten/An apartment

Lägenheten är möblerad med det absolut nödvändigaste, sängar, sängkläder, några stolar, ett bord. Det
kommer också att finnas någon kastrull och lite tallrikar
så det går att laga mat. Varje familj ansvarar själv för att
köpa till det som saknas, och man kan få låna pengar till
det om man vill. Man kan också köpa möbler och saker
som är begagnade, då blir det billigare.
Har någon av er bott i lägenhet förut?
Räck upp handen.
Hur många bor ni i varje rum där du bor?
Vilka möbler och saker tycker ni är viktigt att ha i ett
hem?
Vad har ni för saker i lägenheten nu?
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På skolan/At school

Så här kan det se ut på en skola. Berätta att pojkar och
flickor går tillsammans, man gör allt tillsammans. Räknar, läser, spelar fotboll och simmar. När eleverna har
gymnastik och bad finns det två omklädningsrum, ett
för pojkar och ett för flickor.
Hur gamla tror ni barnen på bilden är?
Hur många av er går i skolan idag eller har gått i skolan
förut?
Fortsätt diskussionen till nästa bild.
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Ungdomar på skolan/Young people at school

Eget ansvar är viktigt i den svenska skolan. Eleverna
får ofta ta reda på hur saker fungerar och berätta för
klasskamraterna eller skriva uppsatser. Läraren kontrollerar att eleverna förstått, om man inte förstår får man
fortsätta att lära sig. I Sverige får man inte slå barn eller
ungdomar, varken i skolan eller hemma.
Anpassa frågorna efter gruppen, om det verkar vara
många analfabeter eller barn som inte gått i skola är det
viktigt att uppmuntra dem att bli intresserade. Skolan är
till för alla, och nya barn får extra mycket hjälp.
Hur känns det att börja skola i ett nytt land?
Är du orolig för något eller ser du fram emot något särskilt? Vad innebär eget ansvar, vad tycker du?
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På förskolan/At preschool

När föräldrarna arbetar eller går i skola är de minsta
barnen på förskola. Barnen leker mycket, både ute och
inne. Alla barn, både skolbarn och de små barnen får
mat mitt på dagen. De minsta får också mat på morgonen och mellanmål. Föräldrarna behöver inte betala
någon avgift för maten varje månad, den betalas via
skatten.
Är det någon av er som har småsyskon som är under 6 år?
Vem tar hand om dem på dagarna nu?
Hur tror ni det blir för dem att vara på en förskola?
Vet ni vad skatt är och hur det fungerar?
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Språkskola för vuxna/Language school for adults

Även de vuxna måste gå i skolan och lära sig svenska.
Språket är nyckeln in i samhället i det nya landet och
man måste kämpa hårt för att lära sig prata och skriva.
Män och kvinnor från olika länder går tillsammans i
samma klassrum.
Hur blir det för era föräldrar och släktingar att gå i skola?
Ser ni att några har täckt håret och andra inte?
Vad tycker du om det?
Är det bra eller dåligt?
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Mitt i samhället/Around town

Så här kan det se ut i centrum på en liten ort. Det finns
affärer, men det brukar inte vara så mycket folk ute på
gatorna. Om man kommer från en stor stad kan det
kännas tomt och ödsligt.
Hur är det att komma till ett nytt land tycker ni?
Hur kan man göra för att få kontakt med svenskar?
Finns det fler än ni på den här orten som pratar samma
språk som ni? Om inte, hur känns det?
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Manligt och kvinnligt/Men and women

Fråga ungdomarna vad de ser på bilderna. Vad tänker ni?
Prata lite om jämställdheten i Sverige. Både män och
kvinnor studerar och arbetar. De tar också hand om
hemmet tillsammans. Berätta om hur det är hemma hos
dig, eller ge några andra exempel på familjer som delar
på ansvaret.
Hur tänker ni kring detta?
Vem brukar laga mat och passa småbarnen i era familjer?
Finns det yrken som inte passar för kvinnor eller yrken
som inte passar för män?
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Fritiden/Free time

Berätta att det finns många aktiviteter på kvällar och
helger som man kan vara med på. Det brukar vara ett
bra sätt att få nya vänner. Man kan till exempel spela
fotboll, cykla, dansa eller gå på biblioteket och låna
böcker. En del aktiviteter kostar pengar och en del är
gratis eller lite billigare för ungdomar.
Vet ni vad ett bibliotek är?
Vad tycker ni om att göra när ni är lediga?
Är det någon av er som idrottar?
Finns det något nytt ni skulle vilja prova på?
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Framtiden/The Future

Det är viktigt att sätta upp mål för sin framtid, vad man
vill studera, vad man vill arbeta med och hur man vill
leva. Det gäller både ungdomar och vuxna.
Är det någon av er som har arbetat tidigare?
Vad gjorde du/ni då?
Hur vill ni att livet i Sverige ska se ut?
Hur ska ni göra för att nå dit?
Hur lång tid kan det ta?
Hur tror ni att utbildning påverkar möjligheten att få
ett arbete?
Vad är viktigt att fokusera på?
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