
Lärarhandledning för gymnasiet och vuxenutbildningen

  VARFÖR UPPLEVER VISSA  
 av oss att vi är främlingar i  
 vårt eget land? Inte en 

främling är en serie personliga 
berättelser och funderingar kring 
ämnen som identitet, diskrimine-
ring, homofobi, antiromism och ra-
sism. Bland författarna finns namn 
som Rikard Wolff, Jason Diakité 
(Timbuktu), Zinat Pirzadeh, Jan-
Olov Madeleine Ågren, Behrang Miri 
och Theresia Widarsson från Glada 
Hudik-teatern. Berättelserna finns 
publicerade i boken Inte en främling 
– 41 berättelser om identitet och 
mångfald. De finns även att läsa på 
www.inteenframling.se.

Om Teskedsorden. 
Teskedsorden är en stiftelse som 
grundades 2006 av Tidningen Vi. 
Stiftelsen arbetar för tolerans 
och respekt människor emellan. 
Intolerans och fanatism utgör ett 
växande hot i dagens samhälle. 
Stiftelsens målsättning är att nå 
ut till unga människor och få dem 

att reflektera kring dessa viktiga 
frågor.

FN:s internationella mandat. 
Att arbeta med tolerans och 
mänskliga rättigheter i undervis-
ningen är inte bara ett svenskt upp-
drag utan även ett internationellt.

Global Action Programme. 
Inom FN:s Global Action Pro-
gramme är målsättningen att alla 
individer inom skola och utbildning 
ska ses som ledare i processen att 
förändra det samhälle vi lever och 
verkar i. 
 Målet är ett globalt hållbart 
samhälle. För att nå dit krävs ett 
förändringsbenäget lärande som 
genom sin flexibilitet leder till aktiva 
handlingar, ett kritiskt förhållnings-
sätt och ansvarstagande. På så sätt 
kan vi finna lösningar till globala ut-
maningar och aktivt bidra till en mer 
rättvis, fredlig, tolerant, inklude-
rande, trygg och hållbar värld, lokalt 
och globalt, nu och i framtiden. 

»Skolan ska bidra 
till att elever får en 
identitet som kan 
relateras till inte 
bara det specifikt 
svenska utan också 
det nordiska, det 
europeiska och 
ytterst det globala. 
Internationella 
kontakter och 
utbildningsutbyte 
med andra länder ska 
främjas.« 
 (Gy 11)

PERSONLIGA BERÄTTELSER SOM HYLLAR MÅNGFALDEN OCH GER FÖREBILDER INOM ICKE-NORMATIVA GRUPPER 



UNESCO’s Declaration  
of the Principles of Tolerance. 
»Education is the most effective 
means of preventing intolerance. 
The first step in tolerance educa-
tion is to teach people what their 
shared rights and freedoms are, so 
that they may be respected, and to 
promote the will to protect those 
of others. 
 Education for tolerance should 
aim at countering influences that 
lead to fear and exclusion of oth-
ers, and should help young people 
to develop capacities for indepen-
dent judgement, critical thinking 
and ethical reasoning.«

Skollagen.
Skollagen slår fast att alla som 
verkar inom skolan ska främja de 
mänskliga rättigheterna och aktivt 
motverka alla former av kränkande 
behandling. Inte en främling är 
ett praktiskt verktyg i det arbe-
tet. Skolans värdegrund handlar 
om grundläggande demokratiska 
värderingar och mänskliga rättig-
heter som:

 → Människolivets okränkbarhet
 → Individens frihet och integritet
 → Alla människors lika värde
 → Jämställdhet
 → Solidaritet mellan människor

 1 kap. 5§ skollagen

Gymnasiets läroplan. 
Inte en främling är ett pedagogiskt 
material för att prata om fördo-
mar och tolerans. Materialet är 
framtaget för att passa elever på 
gymnasiet, Komvux och Svenskun-
dervisning för invandrare. Läro-
planen ger ett tydligt uppdrag att 
arbeta med frågorna:
 »Främlingsfientlighet och into-
lerans måste bemötas med kun-
skap, öppen diskussion och aktiva 
insatser.«

 »Människolivets okränkbarhet, 
individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställd-
het mellan kvinnor och män samt 
solidaritet med svaga och utsatta 
är de värden som skolan ska ge-
stalta och förmedla.« 
 (Gy11)

Ämnen. 
Inte en främling är en samling per-
sonliga berättelser som både kan 
introducera och fördjupa arbetet 
med värdegrundsfrågor i skolan. 
Övningarna är anpassade så att de 
kan användas i ämnesövergripande 
undervisning och på handled-
nings-/mentorstid. I kursplanerna 
finns stöd för frågorna som tas 
upp i materialet, särskilt för lärare 
som undervisar i:

 → Svenska 1–3
 → Svenska som andraspråk 1–3
 → Samhällskunskap 1–3
 → Religionskunskap 1–2

Svenska 1–3. 
»Undervisningen ska också leda till 
att eleverna utvecklar förmåga att 
använda skönlitteratur och andra 
typer av texter samt film och andra 
medier som källa till självinsikt och 
förståelse av andra männi skors 
erfarenheter, livsvillkor, tankar 
och föreställningsvärldar. Den ska 
utmana eleverna till nya tankesätt 
och öppna för nya perspektiv.«

Svenska som andraspråk 1-3.
»Skönlitteratur, texter av olika 
slag, film och andra medier ska 
användas som källa till insikter 
om andras erfarenheter, tankar 
och föreställningsvärldar, och för 
att ge eleverna en möjlighet att 
utveckla ett varierat och nyanserat 
språk. Innehållet ska väljas så att 
elevernas tidigare erfarenheter och 
kunskaper tas till vara.«

Samhällskunskap 1–3. 
»Undervisningen i ämnet sam-
hällskunskap ska syfta till att 
eleverna breddar, fördjupar och ut-
vecklar kunskaper om människors 
livsvillkor med utgångspunkt i olika 
samhällsfrågor … I undervisningen 
ska eleverna ges möjlighet att 
utveckla kunskaper om frågor som 
berör makt, demokrati, jämställd-
het och de mänskliga rättigheter-
na inklusive barns och ungdomars 
rättigheter i enlighet med konven-
tionen om barnets rättigheter.«

Religionskunskap 1–2. 
»Undervisningen ska ta sin ut-
gångspunkt i en samhällssyn som 
präglas av öppenhet i fråga om 
livsstilar, livshållningar och män-
niskors olikheter samt ge eleverna 
möjlighet att utveckla en bered-
skap att förstå och leva i ett sam-
hälle präglat av mångfald.«

Formativ bedömning. 
Inte en främling vill också upp-
muntra till kreativt lärande och 
formativ bedömning genom:

 → Ett tydligt syfte med övning-
arna.

 → Öppna frågor som uppmuntrar 
till reflektion.

 → Övningar som möjliggör  
fördjupat lärande.

 → Deltagaraktiva övningar där 
elever utvecklar varandras 
lärande.

 → Mångfald av övningar som 
eleverna kan välja bland och 
därmed välja arbetssätt. 
 

författare: Mathias Demetriades 
och Johanna Lund Rockliffe 
redaktör: Lovisa Fhager Havdelin, 
projektledare Teskedsorden



Pedagogisk övning

BARA VARA
Kategori: Introducera/diskutera.
Syfte: Att visa att människor kan ha många egen-
skaper och identiteter samtidigt. 
Tid: 20 min.
Metod: Be eleverna ta en papperslapp och avsluta 
meningen »Jag är ...« Samla in alla lappar och läs 
dem högt. 

Diskussionsfrågor 
För helklass, grupp eller skrivuppgift

 → Finns det någon begränsning för hur många 
egenskaper eller identiteter en person kan ha? 
Skulle alla lappar kunna beskriva en enda person?

 → Kan två egenskaper eller identiteter krocka med 
varandra?

 → Vad påverkar en människas identitet? 
 → Vem avgör en människas identitet?

Identitet, självbild, med-
vetenhet om sig själv som 
en unik individ. Personers 
eller gruppers egen iden-
tifikation som tillhörande 
en bestämd kultur, etnisk 
grupp eller nation. 



Pedagogisk övning

DU VAR  
VÄRD RISKEN

Kategori: Läs/skriv/diskutera.
Syfte: Att reflektera kring empati och mod. 
Tid: 60 min.
Metod: Be eleverna läsa Arminas berättelse. Utifrån 
den serbiska kvinnan Zoras perspektiv ska eleverna 
skriva ett brev till Armina. På maximalt en A4-sida 
ska de förklara hur Zora tänkte när hon gick in till 
Armina och hennes bror trots att de skräckinjagande 
soldaterna var där och trots att hon var så liten. 
Eleverna ska skriva sitt brev till Armina i jag-form.

Armina Imamovic skriver att: 
»Överallt finns de. Dessa tappra människor som 
säger ifrån när de ser orättvisa, som bryr sig om den 
andre utan att tänka på dennes hudfärg, religion el-
ler sexuella läggning. De lär oss den viktigaste läxan 
av alla, att alltid se den andre för vad den är. En 
medmänniska och aldrig en främling.«

Det här kan brevet till Armina innehålla:
 → Jag kände mig tvungen att gå in till er för att …
 → Inombords kände jag …
 → Efteråt tänkte jag ...

Sätt eleverna i grupper om fyra och låt dem läsa sina 
texter för varandra. Diskutera sedan i helklass. 

Diskussionsfrågor 
För helklass, grupp eller skrivuppgift

 → Vad är en modig människa?
 → Vad får människor att ta risker för andra 

människor? 
 → Känner du någon modig människa?

Empati, förmåga 
att leva sig in i en 
annan människas 
känsloläge och 
behov.



Pedagogisk övning

MÄNNISKOR  
I RÖRELSE

Kategori: Läsa/diskutera.
Syfte: Att ta del av människoöden och reflektera 
över sina värderingar.
Tid: 60-90 min.
Metod: Diskussionsforum på ett kreativt sätt.

 → Skriv ut tio berättelser och lägg dem på olika 
bord. Varje berättelse följs av tre frågor som du 
skriver på tavlan: 
Vad vill författaren säga?  
Plocka ut ett citat som gjorde intryck.  
Vilken sinnesstämning har texten?

 → Dela upp eleverna i grupper runt borden. 
Be grupperna diskutera berättelsen på bordet i 
tio minuter.

 → Uppmana eleverna att låta alla få uttrycka sig.
 → Säg till när det är två minuter kvar så att alla får 

chans att prata.
 → Låt eleverna fortsätta rotera runt borden tills alla 

frågor är avklarade.
 → Avsluta övningen med en allmän diskussion kring 

frågorna.

Värdering, hand-
lingen att sätta ett 
(positivt eller nega-
tivt) värde på något 
eller resultatet av 
att utföra en sådan 
handling. 



Pedagogisk övning

HUR LÅNGT  
BRYR VI OSS?

Kategori: Läs/rita/diskutera.
Syfte: Att reflektera kring empati, identitet och 
»globalt medborgarskap«. 
Tid: 45 min.
Metod: Läs Soraya Posts text. Varje elev behöver ett 
A4-papper eller dator/läsplatta. Be eleverna rita 
en så stor cirkel som möjligt på sidan och en prick i 
mitten. Pricken representerar eleven själv och cirkeln 
resten av jorden med alla invånare. Be eleverna se-
dan rita en karta över empati.

Kartan ska visa vilka vi bryr oss om. Är det famil-
jen, närmaste vännerna, alla i Sverige, Skandinavien, 
Europa eller världen? 

Diskussionsfrågor 
För helklass, grupp eller skrivuppgift

 → Hör medmänsklighet ihop med medborgarskap?
 → Hur skulle världen se ut om vi brydde oss mer om 

fler?  
 → Är de romska EU-migranternas svåra situation 

vår angelägenhet i Sverige?
 → Soraya skriver att »Allt utvecklas, it, teknik, 

industri … men inte människan, vi tar oss 
fortfarande rätten att agera fördömande, 
rasistiskt och exkluderande.« Hur skulle världen 
se ut om männi skans empati utvecklats 
lika mycket som tekniken under de senaste 
århundradena?

Empati, förmåga att leva sig in i 
en annan människas känsloläge 
och behov.
Exkludering, ta bort från viss 
grupp, utesluta. Motsatsord, 
inkludera.  
Medborgarskap, ett rättsligt bin-
dande förhållande som kan upp-
stå mellan en stat och en individ 
enligt lag antingen automatiskt 
till exempel vid födelse, eller efter 
anmälan eller ansökan. 



Pedagogisk övning

INNANFÖR  
ELLER UTANFÖR

Kategori: Läsa/presentera/diskutera.
Syfte: Att förbättra den muntliga presentationstek-
niken genom att ta del av och dela med sig av ett 
människoöde.  
Tid: 60 min.
Metod: Be eleverna att välja en berättelse från Inte 
en främling. Be dem ta ut nyckelord och skriva 5 
talkort med punkter som stöd för en presentation av 
personen i berättelsen. De ska berätta om personen 
i jag-form för att på så sätt komma närmare och 
identifiera sig med den valda personen. Sätt sedan 
eleverna i grupper om fyra och låt dem få och ge 
respons på varandras framställningar.

Diskussionsfrågor 
För helklass, grupp eller skrivuppgift

 → Vad i berättelsen gjorde störst intryck på dig?
 → Hur beskriver författaren sitt utanförskap?
 → Säger författaren någonting om hur vi kan und-

vika att behandla andra som främlingar?

Utanförskap, att stå 
utanför viss gemenskap 
i hem, arbets-, kultur-, 
eller samhällsliv; mel-
lan medlemmar av ett 
land, folk etc.  



Pedagogisk övning

BAKOM BILDEN
Kategori: Skriva/diskutera.
Syfte: Att bli medveten om sina egna fördomar.
Tid: 60 min.
Metod: Be eleverna titta på bilderna på inteen-
framling.se och välja en person, endast baserat på 
bild och namn. Eleverna ska sedan, utan att läsa 
texten på hemsidan, skriva en text baserad på foto 
och namn. Be eleverna hitta på personens berät-
telse: vem hen är, jobb, bostad, intressen, familj osv. 
Eleverna ska skriva i jag-form som om eleven vore 
personen på kortet. De har högst 15 minuter på sig. 
Låt eleverna i par läsa upp sin berättelse och jäm-
föra med originalet.

Diskutera i helklass
 → Vad fokuserade du på i din berättelse om 

personen?
 → Vad i originalet skiljde sig mest från din 

berättelse?
 → Vad tror du att människor tänker om dig innan de 

lär känna dig?

Fördom, negativ inställ-
ning till individer och 
företeelser vilken bygger 
på vissa lätt identifierbara 
egenskaper hos dessa utan 
att annan tillgänglig infor-
mation blir beaktad. 



Pedagogisk övning

MEDIESKUGGA
Kategori: Läsa/analysera/skriva.
Syfte: Att bli medveten om medias urval och minori-
teters svårighet att göra sina röster hörda.
Tid: 60 min.
Metod: Be eleverna läsa Sofia Jannoks berättelse. 
Låt sedan eleverna göra en medieundersökning 
för att se vad som rapporteras i svenska respek-
tive utländska medier om samer och gruvdrift. 
Besvara följande frågor:

 → Jannok skriver om »Gruvövergreppen i Kallak«. 
Vilka perspektiv hittar du i din undersökning?

 → Varför kallas norra Sverige oftare för Norrland än 
Sápmi? 

 → Vem har makt över språket vi använder?
 → Vad menar Sofia Jannok med citatet »Det gäller 

att vara mångfald på rätt sätt. Annars är man 
osynlig.«

Fördjupning. 
Sverige har kritiserats av FN för att kränka samers 
rättigheter. Hitta tre artiklar från olika källor som tar 
upp problematiken.

 → Vad i artiklarna var nytt för dig?
 → Hur kan vi lära oss mer om samernas situation?

Etnisk minoritet, 
etnisk grupp som ut-
gör en minoritet i ett 
specifikt område, så 
som en nationalstat, 
en region eller en 
stad. 



Pedagogisk övning

MÖTESPLATS
Kategori: Läsa/rita/diskutera.
Syfte: Att låta eleverna reflektera kring vad som 
krävs för att skapa en rättvis och inkluderande plats.
Tid: 45 min.
Metod: Be eleverna läsa Dragomir Mrsics text. Läs 
upp citatet »Även om vi och de kids vi mötte var från 
olika världar var vi jämställda på planen. Det var 
en boll, en plan och en domare – samma villkor för 
alla.« 
 Varje elev behöver ett A4-papper eller en dator/
läsplatta. Be eleverna rita en plats som Dragomir 
beskriver, en plats där alla behandlas lika. 

Diskussionsfrågor 
För helklass, grupp eller skrivuppgift

 → Vad kännetecknar en plats där människor har  
lika villkor?

 → Hur kan skolan bli den plats som Dragomir  
beskriver?

 

Rättvisa, tillstånd 
som innebär likabe-
handling av lika fall 
eller lika personer i 
fråga om resurser 
och möjligheter. 



Pedagogisk övning

SÖKA SVAR
Kategori: Läsa/skriva/diskutera.
Syfte: Att utmana eleven att reflektera över livsfrå-
gor som förenar människor. 
Tid: 60 min.
Metod: Be eleverna läsa Kristin Amparos text. Läs 
Kristin Amparos citat högt för eleverna: »Identitet 
och sökande efter jaget finns hos oss alla.« 
Låt sedan eleverna parvis göra en lista på tio frågor 
som alla människor förr eller senare kan ställa sig, 
t ex: Vem är jag? Var kommer jag ifrån? Vad händer 
efter döden? Finns Gud? Vad är meningen med livet?
Om du vill och om det passar kan du inleda övningen 
med att spela Kristin Amparos låt I see you för att 
skapa en god inramning till texten och frågorna.

Be varje grupp läsa upp sina frågor och sätt upp alla 
på väggen. 

Diskussionsfrågor 
För helklass, grupp eller skrivuppgift

 → Är frågorna lika eller olika?
 → Tror ni att det finns några universella frågor som 

alla människor kan dela?
 → Finns det någon fråga som är viktigare än någon 

annan?

Universell, allomfat-
tande, som gäller 
över allt och alltid; 
ibland, med in-
skränkt betydelse, 
hela världen, global. 



Pedagogisk övning

VÄNNER I 
FRÄMLINGSKAPET
Kategori: Läsa/analysera/skriva.
Syfte: Att genom textanalys visa på människors 
längtan efter gemenskap.
Tid: 60 min.
Metod: Låt eleverna läsa följande tre berättelser: 
Rudy Mengeshas, Astrid Trotzigs och Cecilia Gär-
dings. Be eleverna visa på likheter i de tre texterna. 
De får tillsammans med en klasskamrat reflektera 
över upplevelser som de tre författarna har gemen-
samt. Svara på frågorna:

 → Vad har författarna gemensamt?
 → Hur beskriver författarna att deras identitet 

formas av utanförskap?
 → Hur väljer författarna att vända sitt utanförskap 

till ett kreativt uttryck?

Fördjupning: Läs Navid Modiris text. Vad menar han 
när han skriver: »Jag var inte utanför. Jag var mel-
lanför …«
 

Gemenskap, känsla 
av positiv samhörig-
het. Motsatsord: 
ensamhet. 



Pedagogisk övning

BYGG EGET 
FÖRSVAR

Kategori: Läs/skriv/diskutera.
Syfte: Att själv hitta bra »svar på tal«.
Tid: 60 min.
Metod: Låt eleverna läsa berättelsen av Sannah 
Salameh. Låt varje elev tänka att de är Sannah 
Salameh som står på perrongen och får höra flickan 
säga »Min pappa tycker att du är jätteful«. Låt elev-
erna skriva en ny dialog mellan Sannah och flickan. 
Skrivtid max 20 min, inte mer än en A4-sida.

»Den lilla flickan på perrongen tittar upp mot mig, 
hennes stora mörkbruna ögon är vidöppna. Hen-
nes krulliga mörka hår står åt alla håll. Hon tar sats, 
tar ett djupt andetag och så säger hon: Min pappa 
tycker du är jätteful. Det blir tyst i några sekunder. 
Hon tittar frågande på mig, letar bekräftelse att 
det var rätt sak att säga. Jag kan inte möta hennes 
blick. ›Det var ju tråkigt‹, säger jag och tittar bort, 
upp mot hennes mamma som står några meter 
bakom och ler ansträngt med lillebrodern, barnvagn 
och matkassar. Mamman möter inte min blick. Den 
lilla flickan tittar fram och tillbaka mellan mig och 
sin mamma.«

Låt eleverna sedan i grupper läsa upp för varandra 
vad de har skrivit. De ska diskutera dialogerna i 
gruppen för att komma fram till hur verbala påhopp 
kan bemötas.

Diskussionsfrågor 
För helklass, grupp eller skrivuppgift

 → Kan man ärva en attityd?
 → Sannahs berättelse fick stort genomslag i media. 

Varför tror du?

 Attityd,  
inställning,  
förhållningssätt. 


