
KOPPLAT TILL 8 

KAPITEL UR BOKEN 

OM SVERIGE

METODMATERIAL
Med Upplevlesebaserad pedagogik och

jämställdhetsperspektiv



INTRODUKTION
Det här metodmaterialet har tagits fram i projektet ”Fokus Jämställdhet”, ett projekt 
där Ljusnarsbergs kommun var projektägare och den ideella organisationen 
Awesome People samarbetspartner. Projektet finansierades av §37 a-medel från 
Länsstyrelsen Örebro och pågick från december 2016 till och med mars 2018. 
För mer information om projektet och/eller metodmaterialet, kontakta den ideella 
organisationen Awesome People (contact@awesomepeople.se). Metodmaterialet 
består av existerande övningar från olika metodmaterial och webbsidor 
kompletterade med egenutvecklade övningar som vi kopplat till olika kapitel. Kapitel 
7 har tagits fram i samverkan med det mobila hälsoteamet i norra Örebro 
län. Länsstyrelsen har gett nya medel för att utveckla och testa metodmaterialet i 
projekt Fokus Jämställdhet 2.0. Projektet pågår september 2018 till och med 
december 2019. I projektet har vi lagt till kap 8 i metodmaterialet som inte finns i den 
tidigare versionen. 
 
  Grundläggande förutsättningar: För att kunna genomföra övningar och få en bra 
gruppdynamik så har vi sett att över 20 st deltagare blir för stor grupp och mindre än 
12 blir för liten grupp. 
 
Den optimala gruppen är 15 st deltagare men då det oftast är någon som inte är 
närvarande så är det bra att ta ett överintag så att gruppen består av 15-20 st 
deltagare totalt. Vi har sett stora fördelar med att samhällsorienteringen leds av en 
person som är etablerad svensk, en person som kan de dolda koderna och som kan 
delge ”tyst kunskap” som inte står i boken. Det uppstår många frågor som deltagare 
vill ha svar på. 
 
Om workshopledaren är etablerad svensk och inte kan språket som deltagarna talar 
så behövs en tolk/översättare.  
 
Förberedelse: Ställ alltid iordning rummet med stolar placerade i en cirkel. Kopiera 
upp det material du behöver för workshopen (se bilagor som finns att ladda ned på 
www.awesomepeople.se och www.ljusnarsberg.se). Se till att ha tillgång till pennor, 
papper, blädderblad, whiteboard, projektor. Se till så att det finns fika. Ha 
deltagarlistan tillgänglig och markera vid varje tillfälle närvaro så att du ser vilka 
delar var och en har gått igenom som du kan använda när du ska skriva intyg till 
varje deltagare. 



INTRODUKTION
Inledning: Inled varje workshop med en ”check-in”. Alla deltagare inklusive 
workshopledare och översättare sätter sig i cirkeln och var och en säger kort hur en 
känner sig idag och vilka förväntningar en har. Check-in är värt att lägga tid på i 
början av varje workshop så att workshopledare kan få information om hur gruppen 
mår och om det finns vissa individer som har tankar på annat håll som 
workshopledaren kan ta hänsyn till under workshopen. Det är också en bra metod 
för att alla ska känna sig delaktiga och få säga något så att det blir lättare senare i 
de olika övningarna att få göra sin röst hörd. 
Vid första tillfället ska också tid läggas på att lära sig alla namnen och lite 
teambuilding för att få ihop gruppen. Berätta också om kursen, hur det kommer att 
gå till och vad syftet är. 
 
Under workshopen: Det är viktigt att du som workshopledare inte tar rollen som 
lärare utan fungerar som en workshopledare där alla ska känna sig trygga med att 
uttrycka sina åsikter oavsett vilka åsikter en har. Workshopledaren ska förmedla 
kunskapen från boken ”Om Sverige” och annan samhällsinformation men i olika 
övningar är det viktigt att workshopledaren håller sig neutral så att ett öppet forum 
skapas där alla åsikter kommer fram. Det är sedan i reflektionen som 
workshopledaren ska styra in informationen till vad som gäller i Sverige och 
förmedla kunskap om Sverige. Workshopledaren ska använda sig av ett coachande 
förhållningssätt och ställa frågor som ”hur menar du?” ”Vill du förklara mer?” ”Kan du 
ge ett exempel?” så att diskussionen får ett djup och inte blir polariserad. 
 
Avslutning: Avsluta varje workshop med en ”check-out”. Alla deltagare inklusive 
workshopledare och översättare sätter sig i cirkeln och var och en säger kort hur en 
känner sig efter workshopen och vad en har lärt sig. Check-out är viktigt för att få en 
bra avslutning där alla får möjlighet att säga något. För workshopledaren blir det en 
direkt återkoppling på vad deltagarna tyckte om workshopen vilket är värdefull 
information för att utveckla nästkommande workshops.   
Vid slutet på sista tillfället låter du alla deltagare blunda och sätta sig skönt tillrätta, 
sätt på lite lugn instrumental musik och berätta sakta om allt deltagarna har gått 
igenom på kursen, de olika områdena och övningarna, saker som hänt osv. På så 
sätt kan deltagarna lättare minnas allt de har gått igenom inför utvärderingen av 
kursen. 





SYFTE

Att deltagarna får en ökad förståelse av

integration och inkludering från olika perspektiv

S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

V I S I T O R S

M E D I A  A T E N D E E S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
 
LÄS INNAN 

Deltagarna delas in i 4-5 grupper (ca 4 st/grupp). Ledaren 
informerar om reglerna att ingen får prata och att varje 
grupp ska spela kortspelet utifrån de regler som finns på 
pappret vid varje bord. Först några provomgångar så att alla 
förstår spelet och sedan en omgång på 5 min. Vinnaren vid 
varje bord flyttar till nästa bord till höger och förloraren 
flyttar till bordet till vänster. En ny omgång spelas och 
proceduren återupprepas. Totalt spelas fyra omgångar. 
 
Om en inte är skriv/läskunnig: Låt någon i gruppen läsa 
reglerna för de andra. Borden måste dock stå en bit från 
varandra så en inte hör vad de andra grupperna säger. 
Använd förtydligande bilder för att förklara spelreglerna.

Hur kändes det att komma till ett nytt spelbord för er som 
vann och förlorade?

 
Hur kändes det för er som tog emot en ny spelare?

 
Vad kan ni relatera de här upplevelserna till?  

 
Vad är viktigt att tänka på när en kommer som ny till ett 
nytt land och vad är viktigt att tänka på när en tar emot 
nya människor i sitt land? 

120 min 
 
 
 
Göra 
 
 
 
Kortlekar, papper, 
pennor, spelregler, 
sittplatser med bord 
 
 
Invandring till Sverige 
Integration i Sverige 

KORTSPELET
Workshop 1: Att komma till Sverige (Kap 1 "Om Sverige")



SYFTE

Att deltagarna får en ökad förståelse av

integration och inkludering från olika

perspektivAtt deltagarna får en ökad förståelse

av integration och inkludering från olika

perspektiv.

S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

V I S I T O R S

M E D I A  A T E N D E E S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

TID

PEDAGOGIK

ATT FÖRBEREDA

KORTSPELET

REFLEKTION/DISKUSSIONSFRÅGA

BEGREPP

Vem tycker du är ansvarig för integrationen i Sverige? 
 
Vilket blir det största problemet för samhället om 
integrationen inte fungerar? 
 
Vilka är de största utmaningarna när en kommer till ett nytt 
land? 
 
Vilka speciella utmaningar kan finnas för män respektive 
kvinnor?

Integration, inkludering,exkludering, segregation, assimilering

REFLEKTION/INFORMATION

Integration är en ömsesidig process mellan individen och det 
omgivande samhället. 
 
Integration handlar om att känna tillhörighet i samhället. Det 
förutsätter ömsesidig respekt och förståelse mellan 
människor samt kunskap om varandras kulturer, synsätt och 
samhällen. 
 
Det finns olika attityder till att inkludera människor i sin grupp 
eller sitt samhälle: Exkludering Segregation Assimilering 
Integration Inkludering 
 
 (Visa bilder som visar på de olika attityderna)  
 
Målet för integrationen är att alla i Sverige oavsett etnisk och 
kulturell bakgrund ska ha lika rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter. Regeringens satsningar syftar till att stärka 
människors egenmakt genom insatser för arbete och 
språkkunskaper samt med insatser mot diskriminering. 

Workshop 1: Att komma till Sverige (Kap 1 "Om Sverige") 



SYFTE

Att deltagarna får en ökad kunskap kring 

Sveriges historia och får utrymme  att reflektera 

över varför Sverige ser ut som det gör idag

M E D I A  A T E N D E E S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

HISTORIELINJEN

Dela in gruppen i mindre grupper och ge varje grupp en 
uppsättning med faktakort och årtalskort. Ge grupperna 15 
min att koppla samman faktakort och årtalskort, under tiden 
ritar gruppledaren en kronologisk linje på tavlan. Hör med 
grupperna hur de har svarat och skriv upp på tavlan och gå 
kort  igenom varje tidsperiod.  
 
Om en inte är skriv/läskunnig: Låt någon i gruppen läsa 
faktakorten för de andra i gruppen.

Vad kände du till sedan tidigare om Sveriges historia? 
 
Vad var nytt? 
 
Vilka händelser i historien tror du har varit viktiga för hur 
Sverige ser ut idag? 
 
Vilka händelser i historien har medverkat till Sveriges 
jämställdhet tror du?  

Genomgången sker under övningen. Förtydliga olika 
händelser som påverkat Sveriges jämställdhet.

BEGREPP

Workshop 1: Att komma till Sverige (Kap 1 "Om Sverige")

Vikingatid, medeltid, stormakt, 
liberalisering, industrialisering

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
 
LÄS INNAN 

40 min 
 
 
 
Göra, diskutera, läsa 
 
 
 
Faktakort Tidsepoker, 
 Årtalskort 
 
 
 
Sveriges historia - från 
istid till modern tid 
Sverige på 1900-talet 



SYFTE

Att få deltagarna att reflektera över sin egen

historia och  fundera kring vilken påverkan deras

kön har haft för olika livsval. 

S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

V I S I T O R S

M E D I A  A T E N D E E S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

LIVSLINJE

Fråga deltagarna vad som har varit viktiga händelser för 
deras personliga utveckling. Vilka val har de gjort som har 
stärkt dem som människor och gett deras liv en positiv 
riktning. Deltagarna får varsitt papper och penna och får 
rita/skriva sin egen livslinje från födelse till idag och ta med 
viktiga händelser i deras liv. När de är klara sitter de i 
grupper av fyra och presenterar sin livslinje för de andra. 
När alla är klara ställs frågan hur deras livslinje skulle sett ut 
om de varit det motsatta könet, vad hade ändrats och 
varför. Låt dem diskutera i grupperna. 
 
Om en inte är skriv/läskunnig: Låt deltagarna rita istället för 
att skriva

Hur kändes det att reflektera över sin egen historia? 
 
Vilka händelser/val har varit viktiga för den personliga 
utvecklingen? 
 
Vilka tankar kom upp när ni fick tänka er att ni fötts med 
motsatt kön? 

Fastän ett land kan ha en gemensam historia så består 
landet av människor med sin egen unika historia som är 
präglad av olika faktorer såsom ålder, kön, klass, religion, 
etnicitet osv. 

BEGREPP

Workshop 1: Att komma till Sverige (Kap 1 "Om Sverige")

Livslinje, livsval

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
 
LÄS INNAN 

60 min 
 
 
 
Göra, rita/skriva, prata 
 
 
 
Pennor och papper 
 
 
 
 
Sveriges historia - från 
istid till modern tid 
Sverige på 1900-talet 



SYFTE

Att öka deltagarnas medvetenhet om

att en tillhör olika grupper för att förbereda den

senare diskussionen om det finns något typiskt

svenskt då det finns många grupperingar och

kulturer inom en kultur 

S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

V I S I T O R S

M E D I A  A T E N D E E S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

VEM ÄR-LEKEN

Låt deltagarna sätta sig på stolar i en ring men ha en plats 
för mycket. När du som leder ställer en fråga t.ex. ”Vem är 
från Damaskus?” ska alla som är från Damaskus byta plats i 
ringen. Du läser upp en ny fråga och andra byter plats. 
Exempel på ämnen till frågor är land, ort, familj, ålder, 
vänster-/högerhänt, favoritmat, hobby , åsikter, ögonfärg, 
språk. Hitta på själv så att frågorna passar gruppen. Det 
viktiga är att frågorna symboliserar en grupptillhörighet. 

Varje människa tillhör olika grupper. De flesta väljer en medvetet, t.ex. föreningar, andra mera 
omedvetet, t.ex. boendeort. Några placeras man i, t.ex. skolklasser, och andra blir en född in i, t.ex. 
kön. Det kan synas att en tillhör en grupp, t.ex. har bruna ögon, eller det kan vara osynligt, t.ex. 
vad en jobbar med. 
 
Mellan individen och gruppen finns ett ömsesidigt förhållande; jag kan påverka gruppen och 
gruppen kan också påverka mig. Alla grupper jag är med i påverkar tillsammans min personlighet. 
Grupptillhörighet kan också föra starka fördomar med sig, ofta drar en alla gruppmedlemmarna över 
en kam. Dessa fördomar kan uppstå på olika sätt. En kan ha fått felaktig information, som en snappat 
upp, sett i tidningen eller på bio, och som därefter har lagt sig i bakhuvudet. 
 
Eller en kan ha hört något om en person i en grupp och därmed, medvetet eller omedvetet, dömt 
hela gruppen. Detta är en helt normal process och sker för oss alla. Det är fullständigt normalt att ha 
fördomar. Men det är viktigt att en är klar över att de flesta uppfattningarna om andra grupper 
kommer från sådan falsk information och är just fördomar.   

Workshop 1: Att komma till Sverige (Kap 1 "Om Sverige")

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
 
LÄS INNAN 

30 min 
 
 
 
Göra 
 
 
 
Stolar i en ring 
 
 
 
 
Finns det något typiskt 
svenskt? 



SYFTE

Att deltagarna får en ökad förståelse av

integration och inkludering från olika

perspektivAtt deltagarna får en ökad förståelse

av integration och inkludering från olika

perspektiv.

S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

V I S I T O R S

M E D I A  A T E N D E E S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

TID

PEDAGOGIK

ATT FÖRBEREDA

BEGREPP

Grupptillhörighet, fördomar, påverkan

REFLEKTION/INFORMATION

Vilka grupper är självvalda och vilka är medfödda? 
 
Vilka grupper är vi med i medvetet och vilka är vi med i 
omedvetet? 
 
Vilka grupper är du med i under en timme och vilka tillhör du 
hela livet? 
 
Hur påverkar gruppen den enskilde och omvänt? 
 
Vad har vi för uppfattningar om andra grupper? Vad tror du 
de andra grupperna har för uppfattningar om oss? 
 
Vilka olika uppfattningar finns om gruppen män och gruppen 
kvinnor?  

VEM ÄR-LEKEN
Workshop 1: Att komma till Sverige (Kap 1 "Om Sverige")



SYFTE

Att få deltagarna att reflektera kring sin

identitet och olika roller samt vilka olika

maktpositioner som olika roller innefattar för att

förbereda den senare diskussionen om det finns

något typiskt svenskt där det finns många

grupperingar och kulturer inom en kultur 

S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

V I S I T O R S

M E D I A  A T E N D E E S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

MAKTBLOMMAN

Deltagarna får papper och pennor där de ritar en cirkel i 
mitten och 7 cirklar runtomkring som en blomma. Den inre 
cirkeln representerar dem som individer och de yttre 
cirklarna de olika sociala grupper som de ingår i. Dessa 
grupper inkluderar: kön, etnicitet, sexuell läggning, religion, 
klass, funktionsvariation. Sedan skriver varje deltagare sin 
egen tillhörighet i de yttre cirklarna utifrån de olika 
kategorierna.  
 
Om en inte är skriv/läskunnig: Gå igenom med alla vad det 
står/symboliseras i varje blomblad. Låt deltagarna rita/säga 
sin tillhörighet istället för att skriva.

Är det ett privilegium eller en nackdel att tillhöra dessa grupper (ex. män/kvinnor) och varför?  
 
Ser det olika ut beroende på om du är i ditt hemland eller i Sverige? 
 
Hur kändes det att göra övningen?   
 
 
 
 

Alla grupper i världen bär på kulturella värderingar som 
ger dem en samhörighet. Det innebär dock inte att en 
grupps kulturella värderingar på något sätt är unika för 
just den gruppen. Kulturella egenskaper kan delas av 
flera kulturer och behöver inte delas av alla inom 
gruppen. Kulturer förändras också över tid och påverkas 
av andra faktorer runt om i samhället. Globaliseringen 
har till exempel en stor påverkan på kulturer.

Workshop 1: Att komma till Sverige (Kap 1 "Om Sverige")

BEGREPP

Identitet, maktpositioner, kultur

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
 
LÄS INNAN 

40 min 
 
 
 
Göra, diskutera 
 
 
 
Papper och pennor 
 
 
 
 
Finns det något typiskt 
svenskt? 



SYFTE

Att synliggöra deltagarnas bild av Sverige och

vad som är typiskt svenskt och jämföra med det

som i boken lyfts fram som typiskt svenskt. 

S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

V I S I T O R S

M E D I A  A T E N D E E S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

MIN BILD AV SVERIGE

Dela in deltagarna i mindre grupper, ge varje grupp ett 
blädderblocksblad, ge dem 10 min att skriva ner vad de 
tycker är typiskt svenskt. Låt varje grupp presentera och 
skriv på tavlan det som kommer upp. Jämför deltagarnas 
lista med det som boken tar upp är typiskt svenskt. 
 
Om en inte är skriv/läskunnig: Låt deltagare säga och 
någon annan skriver upp det som sägs.

Vad är typiskt för ditt hemland? 
 
Vad tycker du om att Sverige är ett sekulariserat land? 
 
Vad tycker du är svårast att förstå i den svenska kulturen? 
 
Sverige är ett av världens mest jämställda länder och jämställdhet kan därför ses som typiskt 
svenskt, vilka fördelar och nackdelar ser du med jämställdhet? 
 
 
 
 

Den svenska kulturen har präglats och präglas fortsatt av 
många fenomen i samhället. Exempel på faktorer som har 
påverkat den svenska kulturen är industrialiseringen, 
välfärdens framväxt, sekulariseringen och 
individualiseringen. 

Workshop 1: Att komma till Sverige (Kap 1 "Om Sverige")

BEGREPP
Sekularisering, individualisering

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
 
LÄS INNAN 

40 min 
 
 
 
Prata 
 
 
 
Blädderblocksblad, 
pennor 
 
 
 
 
Finns det något typiskt 
svenskt? 



SYFTE

Att informera om Sveriges olika traditioner och

högtider under ett år: 

S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

V I S I T O R S

M E D I A  A T E N D E E S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

HÖGTIDSÅRET

Sätt lapparna på deltagarnas ryggar – se till så att det finns 
matchande par, om det fattas så sätt på ryggen på en stol. 
Låt deltagarna gå runt under tystnad och försöka para ihop 
rätt högtid med rätt beskrivning. När alla är ihopparade tar ni 
ett par som får gissa vad deras högtid handlar om och vad 
den heter genom att de övriga deltagarna visar med 
gester/rollspel. När paret gissar rätt får de titta på sina 
lappar. Alla par gås igenom och sedan samling i cirkel där 
alla högtider/traditioner gås igenom i månadsordning med 
början i Januari. Rita upp på whiteboard så att det blir 
tydligt. 
 
Om en inte är skriv/läskunnig: Komplettera högtidslapparna 
med bilder, läs vad det står på lapparna för de som inte kan 
läsa.

Genomgången är gjord under övningen, om det behövs så kan en 
komplettera med att visa några filmer på olika svenska högtider  
 
Vad finns det för skillnader och likheter mellan Sverige och andra 
länders högtider och traditioner? 
 
Skiljer sig firandet av högtider och traditioner mellan män och 
kvinnor i ert hemland? Vem har vilka uppgifter? 
 
 
 
 

Workshop 1: Att komma till Sverige (Kap 1 "Om Sverige")

BEGREPP
Traditioner, högtider

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
 
 
 
 
LÄS INNAN 

60 min 
 
 
 
Göra 
 
 
 
Lappar med beskrivning 
av olika 
högtider/traditioner och 
lappar med namnet på 
högtiden/traditionen, 
tejp 
 
 
Traditioner och högtider 
i Sverige 





SYFTE

Öka deltagarnas kunskaper kring Sveriges

geografi och de olika landskapen samt få

information om olika fakta kring Sverige 

S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

V I S I T O R S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

SVERIGEÖVNING

Dela in deltagarna i mindre grupper, ge varje grupp en 
Sverigekarta med landskap som de ska försöka sätta in så 
mycket information de kan kring städer, sjöar m.m. 
 
Om en inte är skriv/läskunnig: Läs upp namnen på 
landskapen, högt för alla eller att någon i varje grupp läser 
för de andra. Låt deltagarna berätta högt kring information.

Var det svårt att lägga in information? 
 
Vilka städer/kommuner och landskap kände du till sedan tidgare? 
 
 
 

Sverige har 25 landskap och är administrativt uppdelat i 21 län, 
länen är uppdelade i totalt 290 kommuner som har ett långt 
utbyggt självstyre. De tre största kommunerna är Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Landets utsträckta form innebär att 
klimatet och naturen skiljer sig mellan olika delar. Sveriges 
natur är innehållsrik. Landskapet växlar mellan skog och 
odlingsbygd, kust och fjäll. (Visa bilder på olika landskap, visa 
bilder på de fyra årstiderna.) Det bor ca 10 miljoner personer i 
Sverige. Sverige är ett glesbefolkat land om man ser till 
helheten. Delar man upp landet så blir dock bilden något 
annorlunda. Det är relativt stor befolkningstäthet i de södra 
delarna av landet. De fem erkända nationella minoriteterna i 
Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), 
sverigefinnar och tornedalingar.

Workshop 2: Att bo i Sverige, (Kapitel 2 "Om Sverige")

BEGREPP

Landskap, län, kommun, årstider, 
minoriteter

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
 
 
LÄS INNAN 

40 min 
 
 
 
Göra 
 
 
 
Sverigekartor med 
landskap, bilder på olika 
landskap, bilder på de 
fyra årstiderna 
 
 
Geografi, näringsliv och 
infrastruktur 
Befolkning 



SYFTE

Att öka deltagarnas kunskaper kring bostäder

och boende i Sverige och vad som gäller när en

hyr en bostad. 

S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

V I S I T O R S

M E D I A  A T E N D E E S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

CASES

Dela in deltagarna i mindre grupper, ge varje grupp en 
uppsättning av cases som handlar om bostäder och boende 
och låt dem diskutera i 20 min. Prata om varje case och låt 
grupperna redogöra för sina tankar. Förtydliga utifrån varje 
case de regler som gäller och praktiska saker att tänka på 
när en bor i lägenhet, använd faktablad. 
 
Om en inte är skriv/läskunnig: Låt en i gruppen läsa högt 
varje case.

Vad är viktigt att tänka på när du ska skaffa 
bostad i Sverige?  
 
Vad är bra att tänka på när du använder 
gemensamma utrymmen vid din bostad? 
 
Skiljer sig möjligheter för män och kvinnor att 
skaffa sig en egen bostad från Sverige och ditt 
hemland? 
 
 
 

Workshop 2: Att bo i Sverige, (Kapitel 2 "Om Sverige")

I Sverige finns lägenheter som är hyresrätter - en 
hyr lägenheten av hyresvärden, och lägenheter 
som är bostadsrätter - en äger rätten att använda 
lägenheten. en kan också äga sitt eget hus och 
det kallas äganderätten. 

BEGREPP
Hyresrätt, bostadsrätt, 
äganderätt, hyreskontrakt, 
flyttanmälan

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
 
 
LÄS INNAN 

60 min 
 
 
 
Diskutera 
 
 
 
Olika cases som handlar 
om bostad och boende, 
faktablad 
 
 
 
Bostäder och boende 



SYFTE

Få deltagarna medvetna om lagar som sätter

gränser när det gäller allemansrätten 

S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

V I S I T O R S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

SANT eller FALSKT 

Ställ deltagarna på en linje mitt i rummet och sätt en lapp på 
ena väggen där det står SANT och en lapp på andra sidan 
väggen där det står FALSKT. Läs ett påstående och 
deltagarna ska avgöra om det är SANT eller FALSKT genom 
att ställa sig på den sida om mittlinjen som representerar 
SANT eller FALSKT. Sätt sedan påståendelappen på tavlan 
där du har två kolumner – vad en får och inte får göra i 
naturen. Gå igenom listan med deltagarna. 
 
Om en inte är skriv/läskunnig: Förtydliga 
påståendelapparna med bilder, var noga med att läsa upp 
varje påstående högt.

Vad tycker du om allemansrätten? 
 
Hur fungerar det att vistas i naturen i ditt 
hemland? 
 
 
 

BEGREPP
Allemansrätt, naturreservat, 
djurskydd, miljö, hållbarhet 
 
 
 

Fortsätt informera om naturreservat, 
djurskydd, miljö och hållbarhet 
 
 
 

Workshop 2: Att bo i Sverige, (Kapitel 2 "Om Sverige")

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
 
 
LÄS INNAN 

40 min 
 
 
 
Göra 
 
 
 
Lappar med vad en får 
och inte får göra i naturen, 
påståendelista, lappar 
med SANT och FALSKT 
 
 
Miljö, natur och ekologisk 
hållbarhet 



SYFTE

Att öka deltagarnas förståelse för hur

växthuseffekten påverkar jorden och klimatet

S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

V I S I T O R S

M E D I A  A T E N D E E S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

EXPERIMENTET

Förklara uppgiften för deltagarna. De ska genom 
experimentet testa på skillnaden när de sätter ena handen i 
en plastpåse och den andra i en strumpa. 
Låt deltagarna ställa en hypotes om hur de tror att det 
kommer att kännas om händerna och förklara varför. 
Låt deltagarna stoppa den ena handen i en plastpåse och 
den andra i en strumpa. Gummisnoddarna ska sättas kring 
handleden för att det ska sluta tätt. 
Låt strumporna och plastpåsarna sitta kvar ett tag. Prata 
gärna om växthus och hur det fungerar under tiden. Visa en 
illustration/bild på växthuseffekten. 
Diskutera hur det känns om händerna och varför? Dra 
paralleller till växthus och växthuseffekten. 
 

Hur kändes det? 
 
Var det någon skillnad mellan händerna? Vad beror skillnaden 
på? 
 
Jämför med vad som händer i ett växthus och med jorden när 
växthuseffekten ökar? Vad får det för effekter på jorden om 
det blir varmare? 
 
 
 

BEGREPP

Växthuseffekt, uppvärmning, 
klimatförändring, växthusgaser 
 
 
 

Workshop 2: Att bo i Sverige, (Kapitel 2 "Om Sverige")

Växthuseffekten innebär att det sker en gradvis 
temperaturhöjning som påverkar jordens system. 
Temperaturhöjningen beror på att det skapas ett skikt av gaser 
som stoppar värmen från att försvinna från jorden. Gaserna bildas 
vid förbränning av olja, gas och kol som används för transporter, 
industriproduktion och uppvärmning 
 
 
 

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
 
 
 
LÄS INNAN 

20 min 
 
 
 
Göra 
 
 
 
En plastpåse, en strumpa 
och två  gummisnoddar 
till varje eller några 
deltagare, bild på 
växthuseffekten 
 
 
Miljö, natur och ekologisk 
hållbarhet 



SYFTE

Att ge deltagarna utrymme att lära sig kring

återvinning och sopsortering och vad vi i Sverige

gör med de sakerna vi återvinner. 

S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

V I S I T O R S

M E D I A  A T E N D E E S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

SOPSORTERING

Dela in deltagarna i mindre grupper och ge varje grupp en 
påse med avfall. På deras bord har de lappar/behållare där 
det står PLAST, GLAS, PAPPER etc. Låt grupperna sortera 
avfallet. Gå gärna till en riktig återvinningsstation. Avsluta 
med att visa filmer från förpacknings- och 
tidningsinsamling:http://www.ftiab.se/143.html  om vad 
som händer med det vi återvinner. 
 
Om en inte är skriv/läskunnig: Läs högt vad det står på 
lapparna/behållarna

Varför sopsorterar vi? 
 
Vad räknas som farligt avfall? 
 
Varför är det mycket viktigt att inte slänga, 
släppa ut eller spola ner farligt avfall? 
 
 
 

Workshop 2: Att bo i Sverige, (Kapitel 2 "Om Sverige")

BEGREPP
Sopsortering, källsortering, 
avfall, återvinning 
 
 
 

En stor del av hushållets avfall går att sortera ut, för att 
kunna återvinnas. Det gäller det biologiska avfallet, 
förpackningar, farligt avfall, el-avfall och grovavfall. Att 
källsortera är att utnyttja resurser effektivt. det sparar 
energi, miljö och råvaror.

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
 
 
 
LÄS INNAN 

40 min 
 
 
 
Göra 
 
 
 
Påsar med avfall som ska 
sorteras, lappar/behållare , 
projektor för att visa 
filmklipp 
 
 
 
Miljö, natur och ekologisk 
hållbarhet 



SYFTE

Att få deltagarna att reflektera kring vad de

själva kan göra för att spara energi. 

S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

V I S I T O R S

M E D I A  A T E N D E E S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

DAGLIGA RUTINER

Ge varje deltagare ett papper och be dem skriva ner sina 
dagliga rutiner. Låt dem sedan byta papper två och två och 
nu ska var och en ge förslag på hur den andra personen 
skulle kunna spara energi när de genomför sina dagliga 
rutiner. Låt varje par säga sina bästa tips för hela gruppen. 
 
Om en inte är skriv/läskunnig: Låt deltagarna rita istället för 
att skriva eller diskutera med varandra

Är detta något som du har tänkt på 
tidigare? 
 
Varför sparar inte alla på energi? 
 
Vad kommer du att börja göra eller sluta 
göra för att spara energi? 
 
 
 

Workshop 2: Att bo i Sverige, (Kapitel 2 "Om Sverige")

BEGREPP
Energianvändning 
 
 
 

Tips som boken tar upp är transporter, möblera inte framför 
element, standby, spara på varmvattnet, välja rätt belysning, 
spara energi i matlagningen

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
LÄS INNAN 

20 min 
 
 
 
Skriva/rita, diskutera 
 
 
 
Pennor, papper 
 
 
 
Miljö, natur och ekologisk 
hållbarhet 



SYFTE

Öka deltagarnas förståelse kring hur kommunen

fungerar och vilka för- och nackdelar det finns

med kommunal verksamhet.

S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

V I S I T O R S

M E D I A  A T E N D E E S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

HUR FUNKAR KOMMUNEN

Inled med att visa följande filmklipp om hur kommunen 
fungerar:https://www.youtube.com/watch?v=JKw- 
yoJUDic&feature=youtu.be.  Låt sedan deltagarna skriva 
eller säga för- och nackdelar med kommunen som du 
skriver upp på blädderblad eller whiteboard i olika 
kolumner - en med fördelar och en med nackdelar för att se 
vilken kolumn som väger tyngst.

Vilka kommunala verksamheter har du haft 
kontakt med? 
 
Hur fungerar liknande verksamhet i ditt 
hemland? 
 
På vilket/vilka sätt stödjer kommunala 
verksamheter jämställdhet? 
 
 
 
 
 
 
 

Workshop 2: Att bo i Sverige, (Kapitel 2 "Om Sverige")

BEGREPP

Kommun, barnomsorg, 
grundskola, äldreomsorg, 
socialtjänst, ekonomiskt 
bistånd, myndighet 
 
 
 

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
LÄS INNAN 

60 min 
 
 
 
Diskutera 
 
 
 
Scenarion 
 
 
 
Så fungerar din kommun 



SYFTE

Att öka deltagarnas förståelse kring varför det

är viktigt att betala räkningar i tid

S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

V I S I T O R S

M E D I A  A T E N D E E S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

RÄKNING

Låt alla deltagare sitta i en halvcirkel så att de ser dig. Ta 
fram det första pappret som symboliserar en räkning på 100 
kr. Visa sedan genom de olika lapparna hur räkningen på 
100 kr växer om den inte betalas genom 
påminnelseavgifter, inkasso och hur det sedan går till 
kronofogden. Förklara för varje steg vad som händer och 
vad det innebär att få en betalningsanmärkning.

Har deltagarna egna erfarenheter av det 
som gicks igenom? 
 
Vad kan vara svårt när det gäller att 
hantera ekonomin när en är ny i ett land? 
 
Hur anser ni ekonomin ska hanteras 
inom ett parförhållande/äktenskap? 
 
 
 

Workshop 2: Att bo i Sverige, (Kapitel 2 "Om Sverige")

BEGREPP
Räkning, skuld, 
påminnelse, 
inkassoföretag, 
kronofogden, 
betalningsanmärkning, 
kreditupplysning 
 
 
 

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
LÄS INNAN 

20 min 
 
 
 
Lyssna, titta 
 
 
 
Lappar med olika siffror 
 
 
 
Att hantera din ekonomi 



SYFTE

Öka deltagarnas kunskaper kring säkerhet och

vad som är viktigt att tänka på vid akuta

situationer

S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

V I S I T O R S

M E D I A  A T E N D E E S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

SÄKERHET

Visa filmklippet med och utan 
reflexer: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/se- 
skillnaden-med-eller-utan-reflex-i-morker och 
https://youtu.be/zjplyPQ8eoo för att visa deltagarna vad 
som behövs göras i akuta situationer. Gå igenom varje film 
och ställ frågor om vad de behöver tänka på i varje situation.

Vilket nummer ska du ringa om det 
uppstår en akut situation? 
 
Vad ska du göra om det börjar brinna? 
 
Vad tycker du om Sveriges 
trafiksäkerhetsregler för att skydda 
barn? 
 
 
 
 
 
 

Workshop 2: Att bo i Sverige, (Kapitel 2 "Om Sverige")

BEGREPP
Räddningstjänsten, 
trafiksäkerhet 
 
 
 

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
LÄS INNAN 

20 min 
 
 
 
Lyssna, titta 
 
 
 
Projektor för att visa olika 
filmklipp 
 
 
Säkerhet 





SYFTE

Att uppmärksamma deltagarna på jämställdhet i

arbetslivet när det gäller den könssegregerade

arbetsmarknaden. 

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

Sätt på ena väggen en bild på en man och på den andra 
väggen en bild på en kvinna. Låt deltagarna ställa sig i 
mitten och när du säger ett yrke ska de snabbt ställa sig på 
den sidan av väggen som de associerar yrket till - man eller 
kvinna.

Var övningen lätt eller svår? Varför? 
 
Varför ställde ni er som ni gjorde? 
 
Finns det arbeten som enbart män ska utföra och arbeten som enbart 
kvinnor ska utföra? 
 
I Sverige arbetar ca 80% av alla kvinnor mellan 20 och 64 år, vilket är 
en hög andel i jämförelse med många andra länder. Regeringen 
jobbar dock för en ökad jämställdhet inom flera områden. Till exempel 
är målet att kvinnor och män inte ska välja yrken utifrån sitt kön utan 
utifrån lämplighet, kompetens och intresse. Det finns en uppdelning 
av arbetsmarknaden i Sverige där det till exempel arbetar fler kvinnor 
inom vård- och omsorg och fler män inom teknik- och 
byggbranschen. 
 
 
 

OLIKA JOBB
Workshop 3: Att försörja sig och utvecklas i Sverige (Kapitel 3  "Om Sverige")

BEGREPP

Yrke, könssegregation 
 
 
 

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
LÄS INNAN 

20 min 
 
 
 
Göra, diskutera 
 
 
 
Bild på man och kvinna, 
lista med olika yrken 
 
 
Arbetsmarknaden i 
Sverige 



SYFTE

Uppmärksamma deltagarna på jämställdhet i

arbetslivet när det gäller lön för lika arbete. 

M E D I A  A T E N D E E S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

Ge deltagarna en arbetsuppgift som de alla ska utföra och 
säg att de kommer att få betalt för att de utför 
arbetsuppgiften. T.ex. lägga papper i en hög, skriva en 
mening eller någon annan enkel uppgift. Ge alla deltagare 
en lapp där det står namn och kön. När alla har genomfört 
arbetsuppgiften får de stå i kö för att få lön för sitt jobb. Dela 
ut låtsaspengar till varje deltagare där de som har fått lapp 
med kvinnligt kön får mindre pengar. Samla alla i en cirkel 
för diskussion och reflektion.

Hur kändes det att få mer (eller mindre) betalt för samma jobb? 
Varför fick vissa mer och vissa mindre lön? Vilket var kriteriet? 
 
Sker den här diskrimineringen i ditt hemland? 
 
Ekonomisk jämställdhet är ett delmål i Sveriges jämställdhetspolitik 
som innebär att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och 
villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk 
självständighet livet ut. Kvinnor i Sverige har lägre arbetsinkomster 
bland annat för att kvinnor ersätts med en lägre lön för sitt arbete än 
vad män gör. Lönegapet beror till stor del på att arbetsmarknaden 
kännetecknas av en könsmässig uppdelning. Kvinnor är 
överrepresenterade i yrken och befattningar med lägre löner. 
 
 
 

OLIKA LÖN
Workshop 3: Att försörja sig och utvecklas i Sverige (Kapitel 3  "Om Sverige")

BEGREPP

Arbetsmarknad, lön, 
diskriminering 
 
 
 

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
LÄS INNAN 

20 min 
 
 
 
Göra, diskutera 
 
 
 
Material för arbetsuppgift, 
låtsaspengar 
 
 
Arbetsmarknaden i 
Sverige 



SYFTE

Att tydliggöra och förklara de olika stegen när

en söker jobb i Sverige.

S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

M E D I A  A T E N D E E S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

Dela in deltagarna i mindre grupper. Ge varje grupp ett 
papper med jobbsökarprocessen och de olika stegen på 
lappar. Ge dem några minuter att lägga lapparna i rätt 
ordning. Gå igenom i helgrupp jobbsökarprocessen med de 
olika stegen: Hitta jobbet, söka jobbet, återkoppling, 
anställningsintervju, behålla jobbet och fyll i med 
information om varje steg. 
 
Om en inte är skriv/läskunnig: Låt någon i gruppen läsa 
högt vad det står på lapparna

De flesta jobb fås genom kontakter och 
sociala nätverk - hur kan du bygga upp ett 
nätverk i Sverige? 
 
Hur kan du använda tidigare erfarenheter 
när du söker jobb i Sverige? 
 
Vilka är bristyrken i Sverige? 
 
Vilket yrke är du intresserad av i Sverige? 
 
 
 

JOBBSÖKARPROCESSEN
Workshop 3: Att försörja sig och utvecklas i Sverige (Kapitel 3  "Om Sverige")

BEGREPP

Arbetsförmedlingen, 
ansökningshandlingar, CV, 
ansökningsbrev, 
anställningsintervju 
 
 
 

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
 
 
LÄS INNAN 

40 min 
 
 
 
Göra, lyssna 
 
 
 
Papper med 
jobbsökarprocessen, 
lappar med de olika 
stegen 
 
 
Arbetsmarknaden i 
Sverige 
Att söka arbete



S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

V I S I T O R S

M E D I A  A T E N D E E S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

CV-WORKSHOP
Workshop 3: Att försörja sig och utvecklas i Sverige (Kapitel 3  "Om Sverige")

BEGREPP

SYFTE

Tydliggöra och förklara vad ett CV är och vad

det ska innehålla och hur ett CV kan sticka ut

Sätt upp exempel på olika CV:s med olika innehåll 
runtomkring i rummet. För att visa på vilken information som 
är viktig att ha med. och olika layouter för att visa på hur en 
sticker ut och hur en skapar mer intresse för ens CV. 
Låt deltagarna rösta på vilka de tycker ska ha 1:a plats,  
2:a plats  och 3:e plats, för att visa på hur en väljer utifrån 
innehåll och layout. Låt deltagarna sitta i grupper och ta 
fram exempel på vad en kan göra för att fylla på sitt CV.  
Fyll på med exempel som missats, Föreningsliv, kurser, 
online-kurser, praktik. osv. 
 
Om en inte är skriv/läskunnig: Gå igenom muntligt 
innehållet i olika CV:n. 
 
 
 
 

Varför valde ni som ni valde? Vilka CV:n 
valdes bort av majoriteten och vad kan ni 
lära er av detta? 
 
Hur ser ert CV ut idag? På vilket sätt kan du 
förbättra ditt CV för att öka dina chanser att 
få ett jobb? Vad kan var och en göra för att 
fylla på sitt CV? 
 
Om ni var motsatt kön, skulle ert CV sett 
annorlunda ut tror ni? 
 
 
 

Arbetslivserfarenhet, 
ideellt engagemang, 
praktik

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
LÄS INNAN 

40 min 
 
 
 
Göra, lyssna, diskutera 
 
 
 
CV med olika innehåll och 
Layout.  
 
 
Arbetsmarknaden i 
Sverige 
Att söka arbete



SYFTE

S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

V I S I T O R S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

INTERVJUTRÄNING
Workshop 3: Att försörja sig och utvecklas i Sverige (Kapitel 3  "Om Sverige")

BEGREPP

SYFTE

Att tydliggöra och förklara hur en jobbintervju

kan gå till och hur en kan förbereda sig.

Sätt upp olika arbetsplatsannonser i rummet. Låt deltagarna 
matcha sina CV:n (nedskrivna eller inte)  med annonserna.  
 
Förbered olika typer av intervjuer med deltagarna. 
Gruppintervju, individuell intervju med 
en intervjuare, individuell intervju med fler intervjuare, samt 
intervju med case. Låt några deltagare prova på att bli 
intervjuade och några intervjua tillsammans 
med workshopledare. Diskutera i grupp vad som hände.  
 
Om en inte är skriv/läskunnig: Läs platsannonserna högt 
 
 

Hur gick det? Hur hade alla förberett sig? 
 
Var det skillnad på de olika intervjuformerna? På vilket 
sätt? 
 
Hur var det att bli intervjuad och att intervjua? 
 
Matchade ni jobbet med ert CV?  Hur lyfte ni fram det i 
intervjun? 
 
Vad ska en generellt tänka på vid en intervju?  
 
Är det samma förutsättningar för kvinnor och män att 
söka jobb? I Sverige - i ditt hemland?

Platsannons, yrken, 
matcha, egenskaper, 
erfarenheter, kunskaper, 
färdigheter, kompetens

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
LÄS INNAN 

60 min 
 
 
 
Göra, lyssna, diskutera 
 
 
 
Platsannonser för skilda 
yrken, intervjufrågor, case 
 
 
Arbetsmarknaden i 
Sverige 
Att söka arbete



SYFTE

Att utöka deltagarnas kunskaper kring

rättigheter och skyldigheter för anställda och

vad en behöver tänka på när en arbetar i

Sverige.

S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

V I S I T O R S

M E D I A  A T E N D E E S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

Sätt deltagarna i en halvcirkel så att alla ser. Rita upp en 
gubbe på whiteboard eller blädderblad som du kallar Ali. 
Säg att Ali har fått jobb i Sverige och nu behöver han 
deltagarnas hjälp att få veta vilka rättigheter och 
skyldigheter han har som anställd. Gå igenom varje rubrik 
och låt deltagarna komma med förslag och förtydliga de 
sakerna som gäller inom varje rubrik. Gå igenom rubrikerna: 
Vad Ali behöver tänka på när det gäller sociala koder på en 
svensk arbetsplats, organisationer som företräder 
arbetsgivare och de som företräder de anställda, Lagen om 
anställningsskydd, kollektivavtal, anställningsformer, 
anställningsavtal, arbetstid, semester, sjukdom

Vilka likheter och skillnader finns det när det 
gäller att arbeta i Sverige och i ditt hemland? 
 
Vad finns det för fördelar och nackdelar 
med att vara med i en fackförening? 
 
Vilka är de viktigaste skyldigheterna när en 
är anställd? 
 
Vad finns det för fördelar och nackdelar 
med att vara med i arbetslöshetskassan, a- 
kassan? 
 
 
 

ALI HAR FÅTT JOBB
Workshop 3: Att försörja sig och utvecklas i Sverige (Kapitel 3  "Om Sverige")

BEGREPP

Arbetsplats, anställd, 
arbetsgivare, fackförening, 
anställning, kollektivavtal, 
anställningsavtal, arbetstid, 
semester 
 
 
 

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
LÄS INNAN 

40 min 
 
 
 
Lyssna, diskutera 
 
 
 
Whiteboardtavla 
 
 
 
Arbetsmarknaden i  
Sverige 
Att vara anställd 
Arbetslöshetsförsäkringe 
n



SYFTE

Att visa deltagarna fördelarna med att jobba vitt

och vad skattepengarna går till. 

S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

V I S I T O R S

M E D I A  A T E N D E E S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

Dela in deltagarna i mindre grupper och ge dem ett 
casepapper om en person som arbetar svart. Diskutera med 
grupperna varför en väljer att arbeta svart och skriv upp 
anledningarna på tavlan. Fråga sedan deltagarna 
nackdelarna att arbeta svart och fyll på själv med listan på 
effekter med svart arbete. Visa Youtube-klippet ”Eller så 
betalar man skatt” och dela sedan ut skattekakor till varje 
grupp och låt dem gissa vad varje kaka står för som skatten 
går till i Sverige. Rita upp en skattekaka på tavlan och gå 
igenom med grupperna den rätta bilden. Ta särskilt upp 
information om arbetslöshetsersättning och 
försörjningsstöd, socialförsäkring, utbildning. Visa också hur 
mycket skatt vi betalar beroende på inkomst.  

Vad innebär det för samhället om du arbetar 
svart och inte betalar skatt? 
 
Vad tycker du skatten ska räcka till? 
 
Är skattenivåerna i Sverige för höga eller för 
låga? 
 
 
 

SVART ARBETE & SKATT
Workshop 3: Att försörja sig och utvecklas i Sverige (Kapitel 3  "Om Sverige")

BEGREPP

Skatt, inkomstdeklaration, 
moms, sociala avgifter 
 
 
 

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
 
 
 
 
LÄS INNAN 

40 min 
 
 
 
Titta, diskutera, göra 
 
 
 
Casepapper om att jobba 
svart, projektor, lista på 
effekter med svart arbete, 
skattekaka, skattesatser 
 
 
 
 
Att betala skatt 



S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

V I S I T O R S

M E D I A  A T E N D E E S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

Vad gör du helst på din fritid? 
 
Har du kommit i kontakt med några föreningar 
som är intressanta för dig? 
 
På vilket sätt kan ditt engagemang på fritiden ge 
ökade jobbmöjligheter? 
 
Har män och kvinnor samma förutsättningar till 
fritidsaktiviteter i din familj? 
 

FRITID
Workshop 3: Att försörja sig och utvecklas i Sverige (Kapitel 3  "Om Sverige")

BEGREPP

SYFTE

Att uppmärksamma deltagarna på möjligheter

med fritid- och föreningsliv i Sverige 

Visa först deltagarna hur fritidslivet ser ut och fungerar i 
Sverige - vad är en förening och hur är föreningar 
uppbyggda.  
 
Dela sedan in deltagarna i mindre grupper och ge 
dem uppgiften att inventera sin omgivning på föreningar att 
engagera sig i och aktiviteter att göra på fritiden. 
 
Låt deltagarna presentera vad de kommit fram till och skriv 
upp på whiteboard eller blädderblad så att det blir en lista 
av fritidsmöjligheter deltagarna kan använda sig av. Fyll på 
med de föreningar som inte har nämnts.

Förening, fritid, ideell, 
volontär, styrelse, 
årsmöte, protokoll, 
ordförande, sekreterare, 
kassör, medlemsavgift

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
LÄS INNAN 

60 MIN 
 
 
 
Göra, diskutera 
 
 
 
Lista på föreningar i 
närområdet 
 
 
Fritids- och föreningsliv 





SYFTE

Att visa deltagarna hur olika världsbilder och 

perspektiv på saker skapar kulturkrockar och att 

det är viktigt med kommunikation och att hitta 

sätt att samarbeta

M E D I A  A T E N D E E S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

PERSPEKTIV

Dela upp deltagarna i par, varje par får ett papper och en penna. 
Säg till att en i varje par ska blunda, de som tittar får se den första 
bilden. Sedan får de som blundade titta och de som tittade får 
blunda och ni visar den andra bilden. Ni låter sedan båda titta men 
de får inte prata med varandra, nu ska de titta på den tredje bilden 
(du visar bilden några sekunder) och rita bilden på pappret 
tillsammans. 
 

Var det lätt att rita bilden tillsammans? 
 
Vad försökte var och en i paren att rita? 
 
Hur hade det gått om ni hade fått prata? 
 
Vad tror ni den här övningen symboliserar? 
 
Alla lär sig att se saker på ett visst sätt och göra saker på ett visst sätt genom 
hela livet (socialisation) Andra människor och kulturer ser och gör saker på 
andra sätt (mångfald) Ibland när olika kulturer möts uppstår förvirring 
(kulturkrock) Genom att samtala om skillnader kan man börja förstå varandras 
olika sätt (interkulturell dialog – integration) 

Workshop 4: Individens rättigheter och skyldigheter (Kap 4 boken"Om Sverige" )  
 

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LÄS INNAN 

20 min 
 
 
 
Göra 
 
 
 
Bildspel med tre olika 
bilder, pennor, papper, 
world value map, lista 
med olika värderingar 
tillhörande de olika 
dimensionerna, bilder på 
individ - familj - samhälle 
och familj - lokalsamhälle 
- samhälle 
 
 
Familj och individ 



SYFTE

Att deltagarna får en ökad förståelse av

integration och inkludering från olika

perspektivAtt deltagarna får en ökad förståelse

av integration och inkludering från olika

perspektiv.

S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

V I S I T O R S

M E D I A  A T E N D E E S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

TID

PEDAGOGIK

ATT FÖRBEREDA

BEGREPP
Individualism, kollektivism, jämlikhet, jämställdhet, mänskliga 
rättigheter

REFLEKTION/INFORMATION

Prata om olika syn på familj, familjebegreppet. Koppla till 
Individualistiskt synsätt och kollektivistiskt synsätt – visa bilderna 
”Individ – Familj – Samhälle” och ”Familj – Lokalsamhälle – Samhälle” 
för att visa på skillnaderna mellan de olika synsätten. 
Analysis of WVS data (world value survey) gjord av samhällsforskare 
Ronald Inglehart and Christian Welzel visar på att det finns två stora 
dimensioner av kulturell variation i världen: 
http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp? 
CMSID=Findings 
Visa värderingskartan ”Traditional vs. Secular-Rationale values och 
”Survival vs. Self-Expression values”  Skriv upp kännetecken för 
respektive dimension på whiteboardtavla eller blädderblad. 
 
Sverige är enligt värderingskartan det mest individualiserade landet i 
världen och värnar mer om mänskliga individuella rättigheter än 
religion och kollektiva rättigheter. Detta är tydligt i det svenska 
samhället och de  mänskliga rättigheterna skyddas genom de tre 
grundlagarna: Regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och 
yttrandefrihetsgrundlagen 
”Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors 
lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet” står 
det i Regeringsformen exempelvis.  
 
Det är alltså inte konstigt om det uppstår kulturkrocka när olika 
samhällssystem möts.  
 
Vad är en familj för dig? 
 
Vad betyder mänskliga rättigheter för dig? 
 

Workshop 4: Individens rättigheter och skyldigheter (Kap 4 boken "Om Sverige")

PERSPEKTIV



SYFTE

Att bli medveten om socialt konstruerade

könsroller, genus, hur förväntningar på och

antaganden om kvinnor och män formar

könsrollerna  

S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

V I S I T O R S

M E D I A  A T E N D E E S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

KÖNSROLLER

Deltagarna delas in i fyra grupper och placeras ut så att de inte är så 
nära varandra. De första två grupperna får i uppgift att på 2 minuter 
placera lappar med roller, egenskaper, yrken m.m. och placera dem 
på ett blädderblad där det står antingen "Kvinna" eller "Man". De ska 
göra detta snabbt utan att tänka så mycket. Den andra gruppen ska 
på 2 min placera lappar med egenskaper på blädderblad där det 
står antingen "Kvinnligt" eller "Manligt". De ska göra detta snabbt 
utan att tänka så mycket. Den tredje gruppen ska på 2 min placera 
lappar med egenskaper på blädderblad där det står antingen 
"Positivt" eller "Negativt". De ska göra det snabbt utan att tänka så 
mycket. När de två minuterna har gått samlas papperna med lappar 
in och du börjar med att gå igenom den första gruppens lappar och 
ställ reflektionsfrågorna, gå sedan vidare till nästa del av övningen. 
Se nästa sida. 
 
Om en inte är skriv/läskunnig: Låt någon i gruppen säga högt vad 
det står på lapparna

Var det lätt att placera lapparna? 
 
Vilka lappar var svårare? 
 
Hade grupperna placerat lapparna på liknande sätt? 
 
Hur kommer det sig att vi placerar lapparna på antingen man eller kvinna?  
 
Kan något av det som står på "Kvinna" göras, gillas (eller krävas) av en man? Kan något av det som 
står på "Man" göras, gillas (eller krävas) av en kvinna? 
 
Kan något av det som står på kvinnopapperet INTE göras, gillas (eller krävas) av en man? Kan något 
av det som står på manspapperet INTE göras, gillas (eller krävas) av en kvinna? Vad skulle kunna 
hända om en kvinna eller man går utanför det som står på papperet? 
 

Workshop 4: Individens rättigheter och skyldigheter (Kap 4 boken "Om Sverige" )  
 

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
 
 
 
 
LÄS INNAN 

60 min 
 
 
 
Göra, diskutera 
 
 
 
Lappar med roller, 
egenskaper, yrken m.m. 
Lappar med egenskaper, 
blädderblad, bild 
jämlikhet och jämställdhet
 
 
 
Jämlikhet och mänskliga 
rättigheter 



SYFTE

Att deltagarna får en ökad förståelse av 

integration och inkludering från olika 

perspektivAtt deltagarna får en ökad förståelse 

av integration och inkludering från olika 

perspektiv.

S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

V I S I T O R S

M E D I A  A T E N D E E S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

TID

PEDAGOGIK

ATT FÖRBEREDA

BEGREPP

Kön, genus, stereotyper, maskulint, feminint, jämlikhet, 
jämställdhet, genusordning, isärhållandet, hierarki

REFLEKTION/INFORMATION

Gå igenom skillnaden mellan kön och genus där kön är det 
biologiska könet och genus är det socialt konstruerade könet. Visa 
med lapparna vilka olika förväntningar vi har på män och kvinnor. 
Gå igenom varje lapp och låt deltagarna diskutera om lappen 
betyder biologiska skillnader eller sociala skillnader - visa med ett 
B eller S vid lappen vad som gäller. 
 
Gå sedan igenom den tredje gruppens papper med egenskaper 
som deltagarna har placerat antingen på "Kvinnligt" eller "Manligt". 
Ställ samma reflektionsfrågor till gruppen. Visa sedan pappret 
med "Positivt" och "Negativt" och jämför med det andra pappret 
med "Kvinnligt" "Manligt". Ställ frågor till den gruppen: 
.Vad tyckte ni om övningen, vad tyckte ni om och vad tyckte ni 
inte om? Varför? Hur känner ni över resultatet nu när ni ser 
sammanfattningen? Förvånar resultatet er? Vad? Varför? Det är 
oftare att det som betecknas feminint också är negativt och det 
som är maskulint är positivt, vad tycker du om dessa skillnader? 
Varifrån tror ni de kommer? Stämmer detta eller är det stereotypt? 
Hur lär vi oss dessa stereotyper? Kan du identifiera dig med dessa 
eller med människor du känner? Hur tycker du att könsstereotyper
påverkar hur vi dömer kvinnor och män? Vad tror du vi kan göra 
för att påverka de negativa konsekvenserna av könsstereotyper? 
Hur påverkar dessa mäns våld mot kvinnor? Hur påverkas 
människor som inte passar i dessa stereotyper? 
 
Förklara genusordningen: Isärhållandets princip (kvinnor och män 
ska vara åtskilda) och hierarkin (mannen värderas högre än 
kvinnan) Det är detta som upprätthåller ojämställdheten i 
samhället 
 
Förklara begreppen Jämlikhet och Jämställdhet – visa med två 
bilder – den ena där flera människor ingår och den andra då det 
bara är man och kvinna.  

Workshop 4: Individens rättigheter och skyldigheter (Kap 4 boken "Om Sverige")

KÖNSROLLER



SYFTE

Att uppmärksamma deltagarna på vad som

skapar jämställdhet och vilka hinder som finns

för att öka jämställdhet 

S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

V I S I T O R S

M E D I A  A T E N D E E S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

VÄGEN TILL JÄMSTÄLLDHETSLANDET

Skriv på blädderblad: Skola, familj, vänner, partner, samhället. Dela 
varje blädderblad med flickor/kvinnor och pojkar/män. Låt alla 
deltagarna gå runt och skriva vad som förväntas på de olika 
papprena. Diskutera de olika bladen: Vilka skillnader kan ni identifiera 
mellan förväntningar på pojkar och flickor? Vad skulle du vilja 
förändra? Hur tror du att det skulle kunna förändras? Är det möjligt 
för flickor/projkar/män/kvinnor att uppfylla dessa förväntningar? 
Vem skapar de här förväntningarna? Hur gör vi det själva medvetet 
och omedvetet? Vad blir effekterna för unga människor? Hur kan vi 
bidra till att positivt ändra på situationen?Dela in deltagarna i mindre 
grupper, ge dem ett papper och pennor. Säg att de ska dela in 
pappret i tre kolumner där de i den första kolumnen skriver ”Total 
jämställdhet”, i den andra skriver de ”Hur det är idag” och i den 
tredje, ”Hinder”. Låt dem diskutera i grupperna hur en värld där det är 
total jämställdhet skulle se ut, sedan hur de anser att det är idag och 
till sist vilka hinder som finns från nulägesbilden till drömbilden. 
Prata i helgrupp vad de kommit fram till. 
 
Om en inte är skriv/läskunnig: Låt gruppen diskutera och skriv själv 
upp vad de kommer fram till

Fråga deltagarna vad de har kommit fram till och koppla 
övningen till att i Sverige har vi Jämställdhetspolitiska mål 
och det övergripande målet är att kvinnor och män ska ha 
samma makt att forma samhället och sina egna liv. 
 
Vad betyder jämställdhet för dig? 
 
Tjänar alla på jämställdhet? Vem tjänar på det och finns det 
någon som förlorar? 
 
 
 
 
 

BEGREPP

Workshop 4: Individens rättigheter och skyldigheter  (Kap 4  boken "Om Sverige")

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
LÄS INNAN 

60 MIN 
 
 
 
Göra, diskutera 
 
 
 
Papper, pennor, 
blädderblad 
 
 
Jämlikhet och mänskliga 
rättigheter 

Förväntningar, förändring, 
hinder, nuläge, drömbild



SYFTE

Att uppmärksamma deltagarna på vad de sex

jämställdhetspolitiska delmålen handlar om. 

S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

V I S I T O R S

M E D I A  A T E N D E E S

BESKRIVNING

DE SEX JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA 
DELMÅLEN

Utför varje illustration och fråga sedan deltagarna vad de 
tror att delmålet handlar om 

Delmål 1: En jämn fördelning av makt och inflytande. 
Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara 
aktiva medborgare och forma villkoren för beslutsfattandet. 
Illustration:  Dela ut roller till deltagarna där hälften är män 
och hälften är kvinnor, de ska gå till en vallokal men i dörren 
stoppas de roller som är kvinnor 
 
Delmål 2: Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha 
samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och 
betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. 
Illustration: Påminn deltagarna om övningen i kapitel 3 "Olika 
lön"  
 
Delmål 3: Jämställd utbildning Kvinnor och män, flickor och 
pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller 
utbildning, studieval och personlig utveckling.  
Illustration: Dela in deltagarna i par, den ena ska berätta om 
något och den andra ska helt ignorera den andre.  Låt dem 
byta roller. De gör sedan samma sak men den här gången 
ska den andre lyssna aktivt och engagerat. Hur kändes det 
att bli ignorerad? Hur kändes det att ignorera någon? Hur 
kändes det att bli lyssnad till? Hur kändes det att vara en 
aktiv lyssnare? Vilken roll var bäst och varför? Koppla till 
könsroller och hur mycket killar/tjejer tar plats i klassrummet.
 
 

Workshop 4 : Individens rättigheter och skyldigheter  (Kap 4  boken "Om Sverige")

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
 
 
 
LÄS INNAN 

120 MIN 
 
 
 
Göra 
 
 
 
Lappar med JA, NEJ, 
KANSKE, lappar med 
fyrahörn-alternativ, 
berättelser om våld, 
statistik om våld 
 
 
Jämlikhet och mänskliga 
rättigheter 



S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

V I S I T O R S

M E D I A  A T E N D E E S

Delmål 4: Jämn fördelning av obetalt hem- och omsorgsarbete. Kvinnor och 
män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få 
omsorg på lika villkor. 
Illustration: Sätt upp en lapp med JA och en med NEJ och en med KANSKE. 
Säg ett påstående och låt deltagarna ställa sig vid den lapp som säger vad de 
tycker.  
- Män kan ta hand om barn, mata dem och byta blöjor lika mycket som kvinnor 
- Män ska laga mat, plocka undan, diska, tvätta lika mycket som kvinnor 
- Män kan ta hand om de gamla och hjälpa till med matlagning och tvätt lika 
mycket som kvinnor 
Ställ frågor till gruppen: Ska den som är bäst på att städa i ett hem alltid städa? 
Hur blir man bäst? Vad är du bra på? Hur blev du det? Handlar det om att öva? 
Gör sedan fyra-hörn-övningen: Varför stannar kvinnor oftast hemma med 
barnen? 
- Det är mest naturligt 
- Männen måste arbeta och tjänar mer därför är det mest lönsamt 
- Män vill inte ta hand om barn 
- Öppet hörn 
 
Delmål 5: Jämställd hälsa Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma 
förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor. 
Illustration: Berätta om två personer, en man och en kvinna som båda får en 
hjärtinfarkt och kommer till sjukhuset, båda blir undersökta på samma sätt men 
bara mannen får rätt behandling - hur kommer det sig? Svaret är att i medicinsk 
forskning har mannen varit norm och den en har tittat på när det gäller 
symptom för bland annat hjärtinfarkt vilket gjorde att läkare länge missade 
symptomen som kvinnor visar för hjärtinfart som då inte behandlades. 
 
Delmål 6: Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och 
pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 
Illustration: Läs upp olika berättelser om våld och diskutera sedan med 
deltagarna vilka former av våld som nämndes, var alla utsatta för våld, vilka 
likheter fanns det i berättelserna? Skriv upp på tavlan nyckelord. Prata om olika 
former av våld som kan förekomma: Fysisk, emotionell, sexuell, psykologisk. 
Notera skillnader i vad deltagarna betraktade som våld. Lyft fram lite statistik 
kring våld mot kvinnor. 
 

DE SEX JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA 
DELMÅLEN
Workshop 4: Individens rättigheter och skyldigheter  (Kap 4  boken "Om Sverige")



REFLEKTION/INFORMATION

Vad tror ni de olika illustrationerna handlade om? 
 
Vilka är de jämställdhetspolitiska delmålen? 
 
Vilka är era tankar kring övningarna? 
 
Vad tycker ni om de jämställdhetspolitiska delmålen? 
 
 
Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha 
samma makt att forma samhället och sina egna liv. 
Utifrån detta arbetar regeringen efter sex delmål: 
•En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha 
samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma 
villkoren för beslutsfattandet. 
•Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma 
möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk 
självständighet livet ut. 
•Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha 
samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval 
och personlig utveckling. 
•Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor 
och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att 
ge och få omsorg på lika villkor. 
•Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma 
förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på 
lika villkor. 
•Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och 
pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 
 
Jämställdhetspolitiken regleras av grundlagen, kommunallagen, 
socialtjänstlagen, skollagen, plan- och bygglagen och 
jämställdhetslagen. 
 
Skollagen betonar att skolan ska verka för demokratiska värderingar 
och att aktivt främja jämställdhet.  Hur ser du på Svenska skolans 
idrott/simundervisning och sexualkunskapsundervisning?  

BEGREPP

Makt, inflytande, ekonomisk 
jämställdhet

DE SEX JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA 
DELMÅLEN

Workshop 4: Individens rättigheter och skyldigheter  (Kap 4  boken "Om Sverige")



SYFTE

Att få deltagarna att reflektera kring

diskriminering och olika diskrimineringsgrunder 

S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

V I S I T O R S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

ANDRA ROLLER

Deltagarna står i två led vända mot varandra, du sätter en 
lapp på deras rygg med olika diskriminerade eller 
privilegierade roller. Till musik går de runt och när musiken 
stannar ska de prata med någon annan och bete sig mot 
den här personen såsom den gruppen av människor oftast 
blir bemötta i deras hemland. Detta upprepas några gånger. 
De andra ska inte säga vilken roll en har.  
 
Om en inte är skriv/läskunnig: Ledaren viskar till personen 
vad det står på den andres lapp

Hur reagerade de andra på din roll? Hur fick det dig att känna? 
 
Hur var det att reagera på ett speciellt sätt inför olika typer av människor? 
 
Vad tänker du kring dessa stereotyper?  
 
Känner du människor som tillhör någon av dessa grupper av människor? 
 
Vad betyder diskriminering för dig? 
 
Vilka grupper tror du kan bli diskriminerade i samhället? 
 
Vilken erfarenhet har du av religionsfrihet i Sverige? 
 
Att skyddas mot diskriminering är en mänsklig rättighet. Diskriminering betyder att vissa 
människor eller grupper behandlas sämre än andra och det är ett brott mot de 
mänskliga rättigheterna. Prata kring normer om kön, sexualitet, frihet att välja religion, 
etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning och ålder. Viktigt är att en människas rätt till 
religion står dock inte över andras rättigheter. 
 
 
 

BEGREPP

Diskriminering, 
privilegierad, normer, 
sexualitet, etnicitet, 
funktionsnedsättning

Workshop 4: Individens rättigheter och skyldigheter  (Kap 4  boken "Om Sverige")

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
LÄS INNAN 

30  MIN 
 
 
 
Göra 
 
 
 
Lappar med roller, tejp, 
musik 
 
 
Skydd mot diskriminering 



SYFTE

Att öka deltagarnas kunskaper om 

barnkonventionen och barns rättigheter

S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

V I S I T O R S

M E D I A  A T E N D E E S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

BARNKONVENTIONEN

Låt deltagarna sitta i en ring, läs upp ett påstående om 
barns rättigheter där de som tror att påståendet är sant 
ställer sig upp och de som tror att påståendet är falskt sitter 
ner. Förklara efter att deltagarna svarat vad som gäller i 
frågan. Dela sedan in deltagarna i mindre grupper och ge 
dem en uppsättning av artiklarna i barnkonventionen, låt 
dem välja ut de 5 viktigaste artiklarna. Gå igenom med alla 
grupper vad de kommit fram till, vilka likheter och skillnader 
kan ses i grupperna. 
 
Om en inte är skriv/läskunnig: Låt en i gruppen läsa 
artiklarna högt och gruppen prioriterar efter varje uppläst 
artikel

I FN:s konvention om barnets rättigheter står att barnens 
bästa alltid ska komma först. Det kanske inte betyder 
samma sak för alla människor. Vad betyder det för dig? 
 
Pojkar och flickor ska behandlas lika i familjen - Finns det 
situationer då pojkar och flickor behandlas olika? 
 
 
 

Workshop 4: Individens rättigheter och skyldigheter  (Kap 4  boken "Om Sverige")

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
 
 
LÄS INNAN 

30 MIN 
 
 
 
Göra, diskutera 
 
 
 
Påstående kring barns 
rättigheter, uppsättningar 
av artiklar i 
barnkonventionen 
 
 
Barns rättigheter 

BEGREPP
Konvention, artikel, 
rättigheter 



SYFTE

Att få deltagarna att diskutera kring heder, 

hedersförtryck och hedersvåld och hur heder är 

kopplat till patriarkala värderingar

S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

V I S I T O R S

M E D I A  A T E N D E E S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

HEDER

Låt deltagarna sitta på stolar med ryggarna mot mitten så 
att de inte ska bli påverkade av vad andra svarar. Ge varje 
deltagare en grön lapp för ja - håller med och röd lapp för 
Nej - håller inte med. Läs sedan upp påståenden kring 
könsroller och heder där deltagarna får svara.  
 
Dela sedan in deltagarna i mindre grupper och ge dem ett 
varsitt case som handlar om heder. Låt grupperna diskutera 
hur de skulle ha agerat. Samla alla och låt grupperna 
presentera sina case och sina diskussioner.

Vad betyder ordet "heder" för dig? 
 
Hur ser skillnaden ut för pojkar och flickor när det gäller 
hedersförtryck? 
 
På vilket sätt hindrar upprättandet av heder arbetet för 
jämställdhet? 
 
Hederskultur uppstår oftast i kollektiva samhällen där 
heder är kopplat till kvinnors sexualitet. Genom kontroll och 
förtryck begränsas kvinnors livsutrymme för att 
upprätthålla familjens heder. Varför fortsätter och/eller 
förstärks hedersförtryck i migration? 
 
 
 

Workshop 4: Individens rättigheter och skyldigheter  (Kap 4  boken "Om Sverige")

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
 
LÄS INNAN 

60 MIN 
 
 
 
Göra, diskutera 
 
 
 
Påståenden kring heder, 
gröna och röda lappar, 
case om heder 
 
 
Mäns våld mot kvinnor 
och våld i nära relationer 

BEGREPP
Heder, förtryck, 
hedersvåld



SYFTE

Uppmärksamma deltagarna på våld i nära

relationer, normaliseringsprocessen och vilken

hjälp som finns om en är drabbad 

S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

V I S I T O R S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

FILTEN

En deltagare/ledare sitter i mitten (som är förberedd på vad 
som kommer att hända), en ledare läser berättelsen om 
Katie, för varje mening läggs en filt på personen i mitten och 
sedan tas en filt i taget bort när vi kommer längre i 
berättelsen. 

 Hur kändes det att lägga på filten på Kati? Hur kändes det att se andra täcka henne? Om du 
tvekade att täcka Kati helt, varför tvekade du? Hur kändes det att ta bort filtarna? 
 
I dina observationer – hur betedde sig deltagare under täckandet och vid avtäckandet? Vad var 
skillnaderna? 
 
Vad tänker du om berättelsen? Kan du identifiera dig med något av den? 
 
Vem är ansvarig för att Kati har blivit täckt med så många filtar? Hon själv, mannen eller andra i 
berättelsen? 
 
Varför bad vi er att täcka och avtäcka henne? Varför var filtarna borttagna gradvis? Varför tog vi 
inte bort alla direkt? 
 
Vad tänkte du kring frågorna som ställdes till Kati när hon var täckt av nio filtar? 
 
 Enligt dig, vad skulle kunna vara andra roller och ansvar av människorna i den här berättelsen 
för att avsluta misshandeln? Vilket ansvar har andra runt omkring som inte är inblandade? Vad 
är samhällets ansvar? Vad kan vi göra för att stoppa våld mot kvinnor? 

Workshop 4: Individens rättigheter och skyldigheter  (Kap 4  boken "Om Sverige")

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
LÄS INNAN 

60 MIN 
 
 
 
Göra, lyssna 
 
 
 
Filtar, berättelsen om 
Katie, whiteboardtavla 
 
 
Mäns våld mot kvinnor 
och våld i nära relationer 



REFLEKTION/INFORMATION

Rita upp en stor ruta på whiteboard-tavlan. Visa att hela rutan är 
kvinnans livsutrymme innan hon träffar mannen. Allteftersom i 
berättelsen så minskar livsutrymmet. Måla för en liten bit i taget i rutan 
tills det bara blir ett litet hörn kvar. Det här är kvinnans livsutrymme nu, 
våldet har normaliserats och därför kallas detta för 
normaliseringsprocessen och det är den som gör att det är svårt för 
kvinnor att lämna en misshandelsrelation. Om de kulturella 
värderingarna och normerna i ett land också stödjer våldet så är 
situationen oerhört svår att ta sig ur, om skuld och stigma hamnar på 
kvinnan och inte på förövaren.  
 
Lagen i Sverige: En man som använder våld mot en kvinna i en nära 
relation kan dömas för grov kvinnofridskränkning. När det gäller 
andra nära relationer kan den som använder våld dömas för 
grov fridskränkning. En person som använt våld i en nära 
relation kan också dömas för misshandel eller hot. 
 
Vad kan du göra för en person som utsätts för våld i en nära relation? 
 
 
Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att ge stöd och hjälp till de 
barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relationer. 
Kommunen har också ansvar för att ge de som utsätts för hot och våld 
skydd mot fortsatt våld genom till exempel skyddat boende. En 
kvinnojour är en organisation som erbjuder stöd 
och skydd till kvinnor och barn som har utsatts för våld i nära 
relationer. De flesta kvinnojourer drivs av ideella organisationer, med 
hjälp av volontärer. Det finns kvinnojourer och även tjejjourer i hela 
landet. Du kan läsa mer om vilka som finns på webbsidan: 
www.unizon.se I många kommuner finns krismottagningar för kvinnor 
och barn som hjälper de som blivit utsatta för våld. Det finns också 
särskilda krismottagningar som hjälper män att sluta 
använda våld. Är du som man utsatt för våld finns hjälp och skydd 
också för dig. Skriv upp viktiga telefonnummer och hemsidor på 
tavlan. 
 
Prata även om andra former av våld mot kvinnor såsom prostitution, 
människohandel och könsstympning. Hur är dessa kopplade till ett 
ojämställt samhälle? 

FILTEN

BEGREPP
Normaliseringsprocess, 
könsstympning, 
prostitution, 
människohandel

Workshop 4: Individens rättigheter och skyldigheter  (Kap 4  boken "Om Sverige")





SYFTE

Att öka deltagarnas kunskaper om vilka regler

som gäller i Sverige kring äktenskap, skilsmässa

och vårdnad av barn

M E D I A  A T E N D E E S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

JA eller NEJ

Låt deltagarna sitta i en ring med ryggen mot mitten. Ge 
varje deltagare en grön lapp för JA och en röd lapp för NEJ. 
Ställ frågor om äktenskap, skilsmässa och vårdnad av barn 
och förklara svaret på varje fråga när alla har svarat med att 
höja upp en av lapparna.

Vad är din inställning till att vara sambo – att bo ihop utan 
att vara gift? 
 
Vad tänker du kring att människor med samma kön får gifta 
sig? 
 
Vad tänker du kring reglerna vid skilsmässsa? Hur går det till 
vid skilsmässa i ditt hemland? 
 
Har män och kvinnor samma rättigheter och skyldigheter vid 
äktenskap och skilsmässa i ditt hemland? 
 
 

Workshop 5: Att bilda familj och leva med barn i Sverige  (Kap 5 boken "Om Sverige" )  
 

BEGREPP

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
 
 
LÄS INNAN 

30 min 
 
 
 
Göra 
 
 
 
Lappar för JA och NEJ, 
lista med frågor kring 
äktenskap, skilsmässa 
och vårdnad av barn 
 
 
Olika sätt att leva ihop 

Äktenskap, skilsmässa, 
sambo 
 



SYFTE

Att få deltagarna att reflektera kring vad som är 

viktigt för ett bra förhållande/äktenskap

S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

V I S I T O R S

M E D I A  A T E N D E E S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

BÅTEN

Rita en båt på ett blädderblad och använd metaforen att en 
båt är ett förhållande där man måste ha en stark 
konstruktion. Dela ut lappar till deltagarna där det står ex. 
”han/hon blir svartsjuk när jag går ut ensam” och låt 
deltagarna placera lappen i båten om det är något som 
stärker förhållandet och är bra för förhållandet eller om det 
är något dåligt för förhållandet. Diskussion kring varför de 
placerade lappen som de gjorde, skriv upp nyckelord på ett 
blädderblad.. 
 
Om en inte är skriv/läskunnig: Läs upp varje lapp högt

Vad är viktigt för ett bra förhållande? 
 
 
Vilka är fördelar och nackdelar med 
arrangerade äktenskap? 
 
Vad är skillnaden mellan arrangerat 
äktenskap och tvångsgifte?  
 
Vilka är fördelarna med ett jämställt 
förhållande? 
 
Finns det någon skillnad på synen av 
barnäktenskap i Sverige och ditt hemland? 
 
 
 

Workshop 5: Att bilda familj och leva med barn i Sverige  (Kap 5 boken "Om Sverige" )  
 

BEGREPP

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
 
LÄS INNAN 

30 min 
 
 
 
Göra 
 
 
 
Blädderblad, lappar kring 
förhållanden 
 
 
 
Olika sätt att leva ihop 

Förhållande, tvångsgifte, 
svartsjuka, barnäktenskap 
 



SYFTE

Att uppmärksamma deltagarna på olika

värderingar och skillnaderna i hur man ser på

killar och tjejer

S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

V I S I T O R S

M E D I A  A T E N D E E S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

ABIGAILS BERÄTTELSE

Rita på blädderblad medan du berättar historien om Abigail. 
Efter det ska deltagarna individuellt rangordna varje 
karaktär (Abigail, Jack, Sinbad, Abigails mor och Paul) enligt 
deras beteende. Vem betedde sig värst? Vem näst värst? 
Efter att alla har gjort sin ranking delas de in i mindre 
grupper och diskutera hur de har rangordnat och varför. I 
gruppen ska de sedan ta fram en gemensam lista – en lista 
som alla i den lilla gruppen kan vara överens om.  Gå sedan 
igenom i helgrupp vad varje grupp kom fram till och skriv 
upp på tavlan och diskutera likheter och skillnader mellan 
grupperna. Diskutera på vilka grunder de gjorde sin 
rangordning.  

Hur kunde ni bestämma vad som var bra och dåligt 
beteende? 
 
Hur kom ni fram till en gemensam lista - vilka argument 
fungerade att övertyga er? 
 
Berätta historien igen men med motsatta könsroller. 
Repetera processen och fråga om samma rangordning 
användes. Varför ändrades saker? Vilka genusroller och 
stereotyper finns i samhället? 
 
Uppfostrar ni era barn olika beroende på om de är tjejer eller 
killar? 
 
 

Workshop 5: Att bilda familj och leva med barn i Sverige  (Kap 5 boken "Om Sverige" )  
 

BEGREPP

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
 
LÄS INNAN 

60 min 
 
 
 
Göra 
 
 
 
Berättelsen om Abigail, 
whiteboardtavla, papper 
och pennor 
 
 
Att ta hand om barn och 
unga 

Värderingar, beteende, 
rangordning, genusroller, 
stereotyper 
 
 



SYFTE

Att låta deltagarna få en ökad förståelse över de

dilemman som kan uppstå när ungdomar

befinner sig mellan två kulturer

S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

M E D I A  A T E N D E E S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

DILEMMAN

Börja med fyrahörns-övningen kring två olika dilemman där 
deltagarna får ställa sig i det hörn de håller med om. Fråga 
olika deltagare varför de har ställt sig där de står. Fortsätt 
sedan med att dela in deltagarna i tre grupper där varje 
grupp får ett dilemma som de ska diskutera fram en 
lösning. Återsamla deltagarna för att i helgrupp gå igenom 
varje dilemma och de olika förslagen på lösningar. 
 
Om en inte är skriv/läskunnig: Låt någon i gruppen läsa 
dilemmat högt

Vilka är de största krockarna som ungdomar möter när de 
lever i två kulturer? 
 
Vilket förhållningssätt är viktigt för dig som förälder till barn 
och ungdomar som lever med två kulturer 
 
Har killar och tjejer samma möjligheter och rättigheter i din 
familj? 
 
 
 
 
 

Workshop 5: Att bilda familj och leva med barn i Sverige  (Kap 5 boken "Om Sverige" )  
 

BEGREPP

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
 
LÄS INNAN 

60 min 
 
 
 
Göra, diskutera 
 
 
 
Blad med alternativ i 
fyrahörnsövningen, olika 
dilemman 
 
 
Att ta hand om barn och 
unga 

Dilemma, kulturkrock, 
förhållningssätt, 
lösningar 
 
 
 
 
 



SYFTE

Att ge deltagarna konkreta strategier som de

kan använda i sin barnuppfostran

S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

V I S I T O R S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

STRATEGIER

Börja med att berätta att i Sverige är det förbjudet att utöva 
våld mot barn.  Dela sedan in deltagarna i mindre grupper 
där de får diskutera olika situationer som kan uppstå med 
barn. Deras uppgift är att komma fram till tillvägagångssätt i 
de olika situationerna som inte innebär att aga barnet. 
Samla sedan gruppen och gå igenom varje grupps 
strategier. Komplettera med listan från Martin Fosters bok "5 
gånger mer kärlek" och gå igenom varje strategi och ge 
exempel. Låt deltagarna ställa frågor kring barnuppfostran. 
Berätta också om hur socialtjänsten kan stödja föräldrar och 
vilket uppdrag socialtjänsten har 
 
Om en inte är skriv/läskunnig: Låt någon i gruppen läsa 
situationen högt

Finns det likheter och skillnader i synen på barnuppfostran 
mellan Sverige och din egen uppfostran? 
 
När kan du vända dig till socialtjänsten för råd och stöd? 
 
I vilka situationer kan det vara bra att socialtjänsten 
omhändertar barn? 
 
 
 
 
 
 
 

Workshop 5: Att bilda familj och leva med barn i Sverige  (Kap 5 boken "Om Sverige" )  
 

BEGREPP

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
 
LÄS INNAN 

60 min 
 
 
 
Göra, diskutera 
 
 
 
Lappar med situationer 
med barn, lista med 
strategier 
 
 
Att ta hand om barn och 
unga 

Aga, barnuppfostran, 
strategier, socialtjänsten, 
omhändertagande 
 
 
 
 
 
 
 



SYFTE

Att öka deltagarnas kunskaper kring den

svenska barnomsorgen, skolan och ekonomisk

ersättning till familjer

S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

TREASURE HUNT

Förbered en Treasure Hunt med frågor kring barnomsorg, 
skolan och ekonomisk stöd till familjer. Varje fråga ska ha en 
lapp med JA eller NEJ, Bakom lapparna JA och NEJ står det 
var nästa fråga är någonstans. Om de tar fel svar kommer 
de till en lapp där det står "Fel svar" och får då gå tillbaka till 
den föregående frågan för att svara rätt och då komma till 
nästa fråga. När alla har kommit till sista frågan och satt sig 
igen så går ni igenom de olika delarna. 
 
Om en inte är skriv/läskunnig: Följ med deltagaren och läs 
frågor och instruktioner högt

Vad tycker du om att de flesta barn i Sverige är på förskola 
innan de börjar grundskolan? 
 
Vad tycker du om den svenska skolans värdegrund? Vad tänker du 
kring att den svenska skolan ska främja jämställdhet? 
 
Hur kan du som förälder stödja ditt barns lärande? 
 
 
 
 
 
 
 

Workshop 5: Att bilda familj och leva med barn i Sverige  (Kap 5 boken "Om Sverige" )  
 

BEGREPP

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
 
 
LÄS INNAN 

60 min 
 
 
 
Göra 
 
 
 
Frågor för Treasure Hunt, 
lappar med JA och NEJ 
och instruktion på 
baksidan 
 
 
Barnomsorg 
Grundskola 
Gymnasieskola 
Skolan och demokrati 
Ekonomiskt stöd till 
familjer

Förskola, grundskola, 
gymnasieskola, 
värdegrund, lärande, 
ekonomiskt stöd 
 
 
 
 
 
 
 



V I S I T O R S



SYFTE

Att deltagarna får ökade kunskaper kring vad

som kännetecknar en demokrati och på vilka

sätt Sverige är ett demokratiskt land

S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

V I S I T O R S

M E D I A  A T E N D E E S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

DEMOKRATI

Dela in deltagarna i mindre grupper och ge dem ett varsitt 
blädderblad där de ska brainstorma olika faktorer som gör 
att Sverige är ett demokratiskt land. Återsamla grupperna 
och gör en gemensam lista av det de har kommit fram till, 
komplettera med information kring demokrati. Fortsätt 
sedan med att gå igenom det demokratiska systemet i 
Sverige, Sveriges fyra grundlagar och det svenska 
valsystemet med hjälp av information på blädderblad för att 
förtydliga.

Vad betyder demokrati för dig? 
 
Hur märker du av demokrati i ditt liv? 
 
Hur kan korruption motverkas i ett demokratiskt samhälle? 
 
Vad betyder det för ett samhälle att det finns 
yttrandefrihet? På vilket sätt kan yttrandefriheten 
missbrukas? Varför är det viktigt att få säga sin åsikt i en 
demokrati? 
 
På vilket sätt är valdeltagande en demokratifråga? Varför är 
det viktigt att båda kvinnor och män får rösta? 
 
Varför är det viktigt att rösta i allmänna val? 

Workshop 6: Att påverka i Sverige (Kap 6 boken "Om Sverige" )  
 

BEGREPP

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
 
LÄS INNAN 

60 min 
 
 
 
Göra 
 
 
 
Blädderblad, pennor, 
blädderblad med 
information 
 
 
Vad är demokrati 
Demokratins utveckling 
Demokratins framväxt i 
Sverige 
Det demokratiska 
systemet i Sverige 
Sveriges fyra grundlagar 
Det svenska valsystemet 

Demokrati, grundlagar, 
valsystemet, 
valdeltagande, 
korruption, yttrandefrihet



SYFTE

Att deltagarna får ökade kunskaper kring olika

politiska ideologier, de politiska partierna i

Sverige och övergripande kunskaper kring deras

ställningstagande utifrån de olika ideologierna

S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

V I S I T O R S

M E D I A  A T E N D E E S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

POLITIK

Gå först igenom de politiska ideologierna såsom socialism, 
konservatism och liberalism. Dela sedan upp deltagarna så 
att varje grupp får en lapp med ett politiskt parti som de ska 
ta reda information om. Låt dem ta reda på övergripande 
ställningstaganden, partiledare och antal procent av 
rösterna i senaste riksdagsvalet. Låt dem sedan presentera 
vad de kommit fram till i storgrupp. Lägg sedan ut lappar på 
de politiska ideologierna på golvet och låt deltagarna 
placera partierna vid den ideologi som de grundar sin politik 
på. Gå igenom den vänster - högerskala som skapas och låt 
deltagarna ställa frågor om de politiska partierna.  
 
Om en inte är skriv/läskunnig: Var noga med att läsa det 
som står på lapparna högt

Vilka politiska idéer tycker du ska styra samhället? 
 
Om du fick rösta i nästa riksdagsval, vilket parti skulle du 
rösta på och varför? 
 
Hur ser kvinnors och mäns representation ut i Svenska 
riksdagen? Hur ser det ut i ditt land? 
 
 

Workshop 6: Att påverka i Sverige (Kap 6 boken "Om Sverige" )  
 

BEGREPP

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
 
 
LÄS INNAN 

120 min 
 
 
 
Göra 
 
 
 
Lappar med 
ideologier, lappar 
med de politiska 
partierna 
 
 
Politiska idéer och 
partier 

Ideologi, politik, parti, 
socialism, konservatism, 
liberalism 
 
 



SYFTE

Att deltagarna får reflektera kring begreppet

makt och hur makten fungerar i en demokrati

S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

V I S I T O R S

M E D I A  A T E N D E E S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

MAKT

Fråga deltagarna om två händelser i deras liv, en där de har 
känt sig maktlösa eller var hindrade från att delta och en 
händelse där de kände att de hade makt och kunde delta. 
Dela in deltagarna i mindre grupper och låt dem delge sina 
erfarenheter i grupperna och skriva ner gemensamma 
nämnare för sina erfarenheter. Grupperna får sedan 
presentera sina representationer av makt och deltagande 
samt maktlöshet genom att skriva/rita/prata/skapa/ 
sjunga.  Vilka var de gemensamma nämnarna från de olika 
gruppernas presentationer? Vad var lättast att förklara? Vad 
menas med makt? Olika former av makt (makt över, makt 
att göra saker, makt inom). Låt sedan deltagarna 
brainstorma kring saker en kan göra för att påverka mellan 
valen. Fyll i med saker som de inte har nämnt. 

Känner du att du har makt i ditt liv? 
 
Vem har makt i en demokrati?  
 
Hur kan du använda dina demokratiska rättigheter i din 
vardag? 
 
Vad skulle du vilja förändra i samhället? 
 
Hur ser makten ut mellan kvinnor och män i samhället - i hemmet?

Workshop 6: Att påverka i Sverige (Kap 6 boken "Om Sverige" )  
 

BEGREPP

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
 
LÄS INNAN 

60 min 
 
 
 
Göra, diskutera 
 
 
 
Papper, pennor, lista 
med saker att göra för 
att påverka mellan val 
 
 
Demokrati mellan 
valen och i vardagen 

Makt, matlös, påverka, 
demokratiska rättigheter





SYFTE

Att öka deltagarnas kunskaper kring hälsa och

ge utrymme till att diskutera vad som

bestämmer en god hälsa 

S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

VAD ÄR HÄLSA?

Låt deltagarna sitta i en cirkel och låt var och en säga vad 
hälsa är för dem, skriv upp på tavlan det de säger. Anknyt till 
WHO:s definition av hälsa och hur deltagarna tänker kring 
definitionen.  Diskutera med deltagarna vad som 
bestämmer en god hälsa, vilka faktorer som bidrar till en 
god hälsa. Förtydliga genom att visa en bild på hälsans 
bestämningsfaktorer.

Hur kan du påverka din hälsa? 
 
Varför är det viktigt att staten arbetar för en god folkhälsa? 
 
 
 
Folkhälsa handlar om alla människors hälsa i landet. Rätten till 
en god hälsa är en mänsklig rättighet. Folkhälsomyndigheten är 
en statlig myndighet som har ett nationellt ansvar för frågor 
som handlar om folkhälsa. 

Workshop 7: Att vårda sin hälsa i Sverige, (Kapitel 7 boken "Om Sverige")

BEGREPP
Hälsa, definition, 
bestämningsfaktorer, folkhälsa

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
 
 
LÄS INNAN 

30 min 
 
 
 
Göra 
 
 
 
WHO:s definition av hälsa, 
Bild på hälsans 
bestämningsfaktorer 
 
 
 
Vad är hälsa? 



SYFTE

Att uppmärksamma deltagarna om hur mycket 

socker som gömmer sig i maten och vikten av en 

bra kost.

S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

V I S I T O R S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

SOCKERBITEN

Lägg ut bilder på golvet med olika livsmedel. Lägg fram ett 
sockerpaket och låt deltagarna tillsammans lägga ut så 
många sockerbitar de tror att varje livsmedel innehåller. Gå 
igenom de rätta svaren med deltagarna. Berätta att varje 
person ska äta max 50-75g socker/dag (Livsmedelsverket) 
vilket motsvarar 16-25 sockerbitar. Visa gärna jämförelse 
med vad de olika produkterna innehåller. Gå igenom 
tallriksmodellen och visa bilder på "5 tips om mat"

Hur väl stämde era gissningar? Blev ni förvånade? 
 
Finns det något i dina matvanor som du kan eller bör 
förändra för att få en bättre hälsa? 
 
 

Workshop 7: Att vårda sin hälsa i Sverige, (Kapitel 7 boken "Om Sverige")

BEGREPP

Livsmedel, 
rekommendation, 
tallriksmodellen, 
matvanor

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
 
 
LÄS INNAN 

30 min 
 
 
 
Göra 
 
 
 
Bilder på livsmedel, 
sockerbitspaket, bilder "5 
tips om mat", bild på 
tallriksmodellen 
 
 
Vad är hälsa? 



SYFTE

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

TRÄNINGSPASS
Workshop 7: Att vårda sin hälsa i Sverige, (Kapitel 7 boken "Om Sverige")

BEGREPP

Att uppmärksamma deltagarna på vikten av 
motion för en god hälsa och även vad en kan 
tänka på när det gäller stress och sömn

Genomför ett kort träningspass med enkla 
övningar att göra hemma. Samla sedan gruppen 
och berätta att både kvinnor och män har samma 
behov av motion och vila och att vi reagerar lika 
på stress. Prata även om hur god sömn, motion 
och god kost kan motverka psykisk ohälsa. 

Hur mycket rör ni er varje dag? Hur mycket tror ni 
rekommendationen för vuxna och barn är? 
 
Vad är tecken på stress? Vad gör dig stressad? 
Hur hanterar du stress? 
 
Hur länge behöver en vuxen person sova? 
Behöver ett barn/ungdom sova mer eller mindre? 
 
Vad kan det bero på att man sover dåligt? 
 
Vad kan du göra för att förbättra sömnen? 
 
Vad kan du göra för att ha en bra psykisk hälsa? 
 
Varför är det viktigt att söka vård om man mår 
psykiskt dåligt? 

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
LÄS INNAN 

30 min 
 
 
 
Göra 
 
 
 
Träningspass med enkla 
övningar 
 
 
Vad är hälsa? 

Motion, kondition, 
träning, stress, psykisk 
hälsa



SYFTE

S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

V I S I T O R S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

ANT
Workshop 7: Att vårda sin hälsa i Sverige, (Kapitel 7 boken "Om Sverige")

BEGREPP

Uppmärksamma deltagarna på konsekvenserna 
av användande av alkohol, narkotika, och tobak

Sätt upp en lapp med JA på ena sidan av rummet 
och en lapp med NEJ på andra sidan av rummet. 
Läs upp frågorna kring alkohol, narkotika och 
tobak och låt deltagarna ställa sig på den sidan de 
tror är rätt svar. Gå igenom hur det ligger till efter 
att alla har valt sida efter varje fråga. Avsluta med 
att visa en film på hur kroppen påverkas av 
rökning

Vad tycker du om att staten har ensamrätt på 
försäljning av spritdrycker, vin och starköl? 
 
Vad kan en göra för att sluta röka?

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
 
 
LÄS INNAN 

 30 min 
 
 
 
Göra 
 
 
 
Lappar med JA och NEJ, 
Frågor om alkohol, 
narkotika och tobak, film 
om rökning, projektor 
 
 
Alkohol, narkotika och 
tobak

Alkohol, narkotika, tobak, 
ensamrätt



SYFTE

Öka deltagarnas kunskaper om den svenska

sjukvården och vart de ska vända sig när de

själva eller deras barn blir sjuka 

S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

V I S I T O R S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

VART VÄNDER JAG MIG?

Skriv upp 1177 på tavlan och fråga deltagarna om de vet vad det står 
för.Förklara att 1177 är ett viktigt nummer med mycket information när 
det gäller sjukdomar, hälsa och vård.. Sätt sedan ut bilderna på de fyra 
alternativen i fyrahörnövningen "Vart vänder jag mig". Förklara de olika 
alternativen: Egenvård, vårdcentral, akutmottagning och 112 
(ambulans). Läs sedan upp olika tillstånd och deltagarna ska ställa sig i 
det hörn de tycker de ska vända sig till beroende på fallen. Diskutera 
efter varje fall varför deltagarna valt det hörn de valt.

Varför är läkare restriktiva med att skriva ut antibiotika i Sverige? 
 
Hur ställer ni er till att det inte finns någon möjlighet att välja manlig och 
kvinnlig läkare i Sverige? 
 
Vad har du för erfarenhet av den svenska vården? Hur kan du förbereda dig 
inför ett möte med hälso- och sjukvården? 
 
 
 

Förklara konsekvenser av att välja ”fel” vårdinstans, exempelvis att man får 
vänta länge på akuten om man kommer dit med något som inte är akut 
och att om ambulansen är upptagen med något som inte är akut kan den 
inte åka till dig som har exempelvis bröstsmärta. I de fall egenvård 
rekommenderas ska det alltid testas först och om det inte blir bättre kan 
personen söka vårdcentral. Är de osäkra kan de alltid ringa 1177 eller kolla 
på hemsidan. Nämn också att den som prioriteras i vården i Sverige är barn 
och efter det går vården efter sjukdom och hur allvarligt tillståndet är. I 
Sverige råder tystnadsplikt i vården även mellan gifta par och andra 
familjemedlemmar - Vad kan det finnas för fördelar med att din partner 
inte får reda på vad du och läkaren pratat om? Ta upp övrig information 
som gäller med tystnadsplikt och barn i vården. 
 

Workshop 7: Att vårda sin hälsa i Sverige, (Kapitel 7 boken "Om Sverige")

BEGREPP

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
 
 
LÄS INNAN 

60 min 
 
 
 
Göra 
 
 
 
Bilder till 4-hörnövning, 
lista på tillstånd, 
tilläggsinformation om 
tystnadsplikt 
 
 
Hälso- och sjukvård i 
Sverige 

Sjukvårdsupplysning, 
egenvård, vårdcentral, 
akutmottagning, 
tystnadsplikt, antibiotika



SYFTE

Att diskutera rätten till sin egen kropp och

samtycke

S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

V I S I T O R S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

SEX TALK

Visa filmklippet http://www.youmo.se/sv/Kroppen/Film- 
Du-bestammer-over-din-kropp/ och diskutera med 
deltagarna vad de tänker kring klippet och frågor som rör 
sexuell och reproduktiv hälsa.

Hur uppfattar du synen på sexualitet och relationer i Sverige? 
 
Vad är bra och vad kan vara problematiskt? 
 
Vad är viktigt att tänka på när det gäller samtycke, även när en är 
gift? 
 
 
 
Sexuell hälsa betyder att du mår bra fysiskt, emotionellt, 
mental och socialt i relation till din sexualitet. Det handlar 
om rätten att få bestämma över sin kropp och sexualitet utan 
att utsättas för våld, tvång eller diskriminering. Reproduktiv 
hälsa handlar om den information, vård och service som 
alla har rätt till för att kunna planera för att skaffa barn. Det 
handlar om att få god vård vid barnafödande, tillgång till 
preventivmedel och att kunna göra abort på ett säkert sätt. 
Alla människor har rätt att bestämma om och i så fall när de 
vill ha barn.

Workshop 7: Att vårda sin hälsa i Sverige, (Kapitel 7 boken "Om Sverige")

BEGREPP
Sexuella rättigheter, 
reproduktiv hälsa, 
samtycke

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
LÄS INNAN 

40 min 
 
 
 
Titta, diskutera 
 
 
 
Projektor 
 
 
 
Vad är hälsa? 



SYFTE

Att informera deltagarna om vårdgaranti,

högkostnadsskydd, smittskyddslagen,

organdonation och tandvård

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

FAKTAKOLL

Sätt upp en lapp med JA på ena väggen och NEJ på andra 
väggen. Låt deltagarna ställa sig vid den vägg de tror är rätt 
svar. Ställ frågor kring vårdgaranti, högkostnadsskydd, 
smittskyddslagen, organdonation, tandvård. Gå igenom rätt 
svar efter varje fråga.

Vad har du för erfarenheter av den svenska tandvården? 
 
Varför är det viktigt att gå regelbundet till tandläkaren? 
 
 

Workshop 7: Att vårda sin hälsa i Sverige, (Kapitel 7 boken "Om Sverige")

BEGREPP

Vårdgaranti, 
högkostnadsskydd, 
smittskyddslagen, 
organdonation, tandvård

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
LÄS INNAN 

30 min 
 
 
 
Göra 
 
 
 
Frågor, lapp med JA och 
NEJ 
 
 
Vart ska du vända dig? 
Tandvård 





SYFTE

Göra deltagarna medvetna om vilka fysiska,

psykiska och sociala förändringar som sker när

en åldras och få information om vad en själv

genom sitt sätt att leva kan påverka hur en

åldras.  

S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

BRAINSTORM

Sätt upp ett blädderblad där du skriver fysiska, psykiska och 
sociala förändringar. Låt deltagarna skriva på post-it-lappar 
vilka förändringar som blir utifrån de olika kategorierna när 
en åldras. Gå igenom post-it-lapparna och fyll på med fler 
om det behövs. Gå igenom vad en kan göra för att främja ett 
hälsosamt åldrande och gå igenom vilka aktiviteter och 
förmåner det finns för äldre. 
 
Om en inte är skriv- eller läskunnig: Låt deltagare säga högt 
istället för att skriva på post-its.

Vad betyder det för ett land när andelen äldre personer ökar mer 
än övriga åldersgrupper? 
 
Varför är det viktigt att staten arbetar för en god folkhälsa?Vad 
tycker du är viktigt för att ha det bra som gammal? 
 
 

Workshop 8: Att åldras i Sverige, (Kapitel 8 boken "Om Sverige")

BEGREPP
Medellivslängd, demens, 
förmåner

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
 
 
LÄS INNAN 

20 min 
 
 
 
Skriva, lyssna, diskutera 
 
 
 
Blädderblad, pennor, 
post-its 
 
 
 
 
Att bli äldre, Aktiviteter 
och förmåner för äldre 



SYFTE

Ge deltagarna information om det svenska 

pensionssystemet och vad som påverkar hur 

mycket en får i pension.

S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

V I S I T O R S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

PENSIONSSYSTEMET

Lägg ut tre högar med pengar med olika summor och låt 
deltagarna välja vilken hög de vill ha som pension. Efter det 
delar du ut pengar till deltagarna med olika summor. Visa 
sedan med tre case varför summorna är olika. Börja med 
den minsta summan som enbart har allmän pension och 
förklara vad det är. För det andra caset tar du den andra 
summan med en person som har allmän pension och 
lägger till tjänstepension och förklarar vad det är. För det 
sista caset tar du den tredje summan och lägger till privat 
pensionssparande. 

Vad behöver du planera inför din pension? 
 
 
Vad påverkar att kvinnor och mäns pension kan se olika ut? 
 
 

Workshop 8: Att åldras i Sverige, (Kapitel 8 boken "Om Sverige")

BEGREPP

Pension, 
garantipension, 
tjänstepension, 
inkomstpension, 
premiepension,

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
 
 
LÄS INNAN 

30 min 
 
 
 
Titta, lyssna, diskutera 
 
 
 
Låtsatspengar, tre case, 
visuella bilder av 
pensionspyramiden 
 
 
 
Pensioner 



SYFTE

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

ÄLDREOMSORG
Workshop 8: Att åldras i Sverige, (Kapitel 8 boken "Om Sverige")

BEGREPP

Informera deltagarna om hur samhället hjälper 
äldre i Sverige och hur detta kan se annorlunda ut 
i deltagarnas hemländer

Deltagarna sitter i mindre grupper och får ett 
blädderblad med en gubbe på. De ska göra ett 
streck på mitten av gubben och på ena sidan 
skriva/diskutera hur en äldre person får hjälp i sitt 
hemland och på den andra sidan hur de tror det 
fungerar i Sverige. Presentation i helgrupp med de 
olika gruppernas svar. Fyll i hur det fungerar i 
Sverige med socialtjänst, hemtjänst, fixartjänst, 
seniorboende, trygghetsboende, servicehus, 
gruppboende. 

Tycker du att synen på äldre i Sverige skiljer sig åt 
från vad du är van vid? 
 
Vad finns det för likheter och skillnader i 
äldreomsorg i ditt hemland och i Sverige? 
 
 

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
LÄS INNAN 

20 min 
 
 
 
Skriva, diskutera, lyssna 
 
 
 
Blädderblad, pennor 
 
 
 
Äldreomsorg 

Hemtjänst, 
seniorboende, 
servicehus



SYFTE

S O C I A L  M E D I A  
F O L L O W E R S

V I S I T O R S

BESKRIVNING

REFLEKTION/INFORMATION

TIPSRUNDA
Workshop 8: Att åldras i Sverige, (Kapitel 8 boken "Om Sverige")

BEGREPP

Informera deltagarna om vilka regler som gäller 
när någon dör, vid begravning och arvsrätt.

Sätt upp tipsfrågor på olika ställen i lokalen och 
ge deltagarna ett kryssformulär och en penna. Låt 
dem gå runt och svara på frågorna och gå igenom 
frågor och svar i helgrupp. 
 
Om en inte är skriv/läskunnig: Gå runt med 
deltagare och läs frågor och svarsalternativ högt

Vad ser du för skillnader och likheter mellan 
begravningsceremonier i ditt hemland och 
Sverige? 
 
VHur ser arvsrätten ut i ditt hemland? Är det 
skillnad mellan män och kvinnor?

TID 
 
 
 
PEDAGOGIK 
 
 
 
ATT FÖRBEREDA 
 
 
 
 
 
LÄS INNAN 

 40 min 
 
 
 
Göra, läsa, lyssna 
 
 
 
Tipsfrågor, kryssformulär, 
pennor 
 
 
 
 
När någon avlider, 
Arvsrätt

Avlida, begravning, 
testamente, kremering, 
arvsrätt, dödsbo, 
bodelning, 
bouppteckning 


