
Flyktingar 

 

 

 

 

60 miljoner människor runt om i världen befinner sig just nu på flykt undan krig, konflikt, 

våld, övergrepp, förföljelse och terror. 38 miljoner var på flykt i sitt eget land. 

Men vem är då flykting? FN:s definition av en flykting är en person som lämnat sitt hem och 

som inte kan återvända dit på grund av fruktan för förföljelse beroende på etnicitet, 

nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp, religiös eller politisk uppfattning. Flyktingar 

är även de som tvingats lämna sitt hemland på grund av krig eller inbördeskrig. Med 

internflykting menas personer som har flytt väpnade konflikter utan att passera någon gräns. 

De flesta som tvingas lämna sitt land kommer inte längre än till närmaste grannland. Bara ett 

fåtal av alla världens flyktingar kommer till Finland. 

Att tänka på: 

Hur du tar upp den här problematiken med barn: http://www.raddabarnen.se/vad-vi-

gor/katastrofinsatser/sa-pratar-du-med-ditt-barn/ 

Frågor och svar: http://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/barn-pa-flykt/fragor-och-svar/ 

Detta är exempel på frågor från barn i en fjärdeklass:  

 

 

Detta material är en sammanställning av en liten del av allt det material som finns och är 

inte anpassat för specifika årskurser. Lärare avgör själv vad som är användbart i 

klassen/gruppen och anpassar själv materialet efter behov.  

http://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/katastrofinsatser/sa-pratar-du-med-ditt-barn/
http://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/katastrofinsatser/sa-pratar-du-med-ditt-barn/
http://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/barn-pa-flykt/fragor-och-svar/


 

Vem är flykting? 

De grundläggande definitionerna för flyktingskap: 

https://www.rodakorset.fi/sites/frc2011.mearra.com/files/tiedostolataukset/lektion-8-pa-flykt-

undan-kriget-bilaga-1-och-2.pdf 

 

Vem är flykting: https://sverigeforunhcr.se/om-oss/vem-ar-flykting 

Uppgift:  

Gör en gemensam padlet (www.padlet.com) där begreppen flykting, kvotflykting, asylsökande, 

internflykting/evakuerad, invandrare, Non-refoulement och familjeåterförening förklaras.  Gå sedan 

igenom de olika begreppen i klassen.  

 

Varför finns det flyktingar? 

Bakgrund: http://svenska.yle.fi/artikel/2015/08/27/bakom-flyktingstrommen-krig-forfoljelse-och-

fattigdom 

En film om bakgrunden till flyktingkrisen. Svensk textning finns som tillval 

https://www.youtube.com/watch?t=112&v=RvOnXh3NN9w 

 

https://www.rodakorset.fi/sites/frc2011.mearra.com/files/tiedostolataukset/lektion-8-pa-flykt-undan-kriget-bilaga-1-och-2.pdf
https://www.rodakorset.fi/sites/frc2011.mearra.com/files/tiedostolataukset/lektion-8-pa-flykt-undan-kriget-bilaga-1-och-2.pdf
https://sverigeforunhcr.se/om-oss/vem-ar-flykting
http://www.padlet.com/
http://svenska.yle.fi/artikel/2015/08/27/bakom-flyktingstrommen-krig-forfoljelse-och-fattigdom
http://svenska.yle.fi/artikel/2015/08/27/bakom-flyktingstrommen-krig-forfoljelse-och-fattigdom
https://www.youtube.com/watch?t=112&v=RvOnXh3NN9w


 

På sidan Mot alla odds finns både fakta och ett kunskapstest:  

http://www.motallaodds.org/factualweb/se/index.html 

Varifrån flyr man? 

Har du fattat vad kriget i Syrien handlar om? Det har pågått i fyra år nu. Här finns en kort film som 

försöker förklara vad kriget handlar om.  

OBS! Varning för starka bilder: https://www.youtube.com/watch?v=tEKqy7IDjF8 

 

Uppgift: 

Ta reda på var Syrien ligger ex: http://www.globalis.se/Laender/Syrien/(show)/maps 

Mät avståndet på Google Maps till t ex Stockholm, om möjligt den väg som flyktingarna mestadels 

har kommit. Fundera på hur det skulle vara att bara gå från Stockholm till Kapellskär/Grisslehamn 

och sen ta färjan. Jämför med hur långt de här människorna har gått.  

 

http://www.motallaodds.org/factualweb/se/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=tEKqy7IDjF8
http://www.globalis.se/Laender/Syrien/(show)/maps


Vem flyr? 

Hurdant är det att vara flykting i sitt hemland? Under andra världskriget måste hundratusentals 

finländare fly från sina hem. En del fick flytta hem efter en tid men vissa förlorade sina hem för 

resten av sina liv. De evakuerade togs inte alltid emot med öppna armar: 

https://svenska.yle.fi/artikel/2016/04/25/har-kan-du-se-alla-avsnitt-av-dokumentarserien-i-krigets-

skugga  

Krigsbarn. Åren 1939-45 kom 70 000 finska barn till Sverige. Personer som kom till Sverige som 

finska krigsbarn under vinterkriget och fortsättningskriget berättar om sina upplevelser: 

https://svenska.yle.fi/artikel/2009/10/27/krigsbarn-som-stannade-i-sverige  

Träffa Aya, 8 år, som är på flykt från Syrien. Aya flydde med sin familj till Libanon för två år sedan. Nu 

bor de i ett litet provisoriskt tält. Hon leker med sin syster Labiba om dagarna men längtar hem: 

https://www.youtube.com/watch?v=MpXyQWilFY4 

Bröderna Amjad och Bashar Eshmawi flydde från kriget Syrien för två år sedan. De berättar om sin 

dramatiska flykt och hur deras liv sett ut efter att de kom till Sverige. "Vi var 150 personer på en 17 

meter lång båt"(Långt inslag 18.35): https://www.youtube.com/watch?v=frDUoSh2HrI 

Uppgift: 

Be en person som har varit med om att ofrivilligt flytta från sitt land komma till klassen och berätta 

om hur det var eller intervjua via Skype, Hangout el dyl. 

 

Diskussion:  

Finländska barn fick hjälp under 1940-talet. Har vi någon skyldighet att ställa upp nu när andra 

människor behöver vår hjälp?  

TV-inslaget om Bröderna Amjad och Bashar Eshmawi : En biljett kostade 3000$. Hur mycket är det i 

€? Hur mycket kostar en trygg färjresa till Tallin med hytt? Hur långt är 17 m? Hur bred kan båten 

som var 17m lång ha varit? Hur lång och hur bred är en av de färjor som går över Ålands hav? 

 

Hur flyr man? Flyktingens väg 

Valet kan stå mellan att vara kvar i sitt hemland och riskera sitt och sina barns liv och framtid, eller 
att ta chansen och försöka ta sig till säkerheten i Europa. 

För att ta sig till tryggheten tvingas många att lägga sitt öde i händerna på människosmugglare. Resan 
blir ofta extremt riskfylld. 

Många tar sig in i Europa via Medelhavet. Båtarna de hänvisas till är knappt sjödugliga och överfyllda. 
Andra försöker ta sig fram landvägen och hänvisas till kvava lastbilsutrymmen eller tvingas gå långa 
sträckor till fots utan kanske vare sig mat eller vatten. Det är en stor ansträngning, särskilt för ett litet 
barn och alla kommer inte ens fram. 

https://svenska.yle.fi/artikel/2016/04/25/har-kan-du-se-alla-avsnitt-av-dokumentarserien-i-krigets-skugga
https://svenska.yle.fi/artikel/2016/04/25/har-kan-du-se-alla-avsnitt-av-dokumentarserien-i-krigets-skugga
https://svenska.yle.fi/artikel/2009/10/27/krigsbarn-som-stannade-i-sverige
https://www.youtube.com/watch?v=MpXyQWilFY4
https://www.youtube.com/watch?v=frDUoSh2HrI


Nyheterna i TV4 från augusti 2015: I flyktinglägren i irakiska Kurdistan har den svåra humanitära 

situationen i kombination med den ovanligt varma sommaren gjort barnen sjuka. Vår 

Mellanösternkorrespondent Samir Abu Eid rapporterar från ett flyktingläger utanför staden Dohuk: 

https://youtu.be/mYfekoF9b_c 

Hans Rosling, professor i global hälsa, är kritisk till EU:s regelverk som innebär att exempelvis 

flygbolag riskerar böter om de släpper ombord personer utan giltiga resehandlingar. Något som 

tvingar människor med asylrätt från att ta sig till Europa på ett säkert sätt: https://youtu.be/z-

7GK_jaNnw 

Uppgift: 

Planering av flyktingläger för människor som tvingats i exil på grund av krig  

Syftet med uppgiften att planera ett biståndsläger är att eleverna får bekanta sig med med hur 

krävande det är att bygga upp en livsmiljö som liknar det normala och samtidigt beskriva en viktig 

form av humanitärt biståndsarbete. I uppgiften agerar eleverna anställda inom humanitärt 

biståndsarbete. Deras uppgift är att bedöma människors behov samt planera biståndsinsatser. De 

bör fokusera på minst en biståndsmetod som finns att tillgå, fundera över hur mycket hjälp som 

behövs, hur transporterna av biståndsmaterialet till konfliktområdet ordnas och svara på de övriga 

frågor som uppgiften ger upphov till. 

https://www.rodakorset.fi/sites/frc2011.mearra.com/files/tiedostolataukset/lektion-8-pa-flykt-

undan-kriget-bilaga-4.pdf 

 

Hur känns det att vara flykting? 

Vad skulle du packa? Vad skulle du ta med dig om du skulle fly från ditt hem och resa över hav och i 

svår terräng? Vad skulle du kasta först under resans gång? 6 flyktingar öppnar sina resväskor:  

http://emanuelkarlsten.se/.../vad-skulle-du-packa-om-du.../  

Minimum för en människa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tvål  radio  mobiltelefon   tält   penna   

mat  tv  vatten mediciner   bil   filt   

kompass toalettpapper   pengar   bok 

kläder   pass 

https://youtu.be/mYfekoF9b_c
https://youtu.be/z-7GK_jaNnw
https://youtu.be/z-7GK_jaNnw
https://www.rodakorset.fi/sites/frc2011.mearra.com/files/tiedostolataukset/lektion-8-pa-flykt-undan-kriget-bilaga-4.pdf
https://www.rodakorset.fi/sites/frc2011.mearra.com/files/tiedostolataukset/lektion-8-pa-flykt-undan-kriget-bilaga-4.pdf
http://emanuelkarlsten.se/09/vad-skulle-du-packa-om-du-tvingades-fly-6-flyktingar-berattar/


Uppgifter:  

Titta på bilderna och texterna till ”vad skulle du packa?”: Fundera gruppvis vad de väcker för tankar 

när man ser en bild. Fortsätt sedan i helklass med att fundera över vad man själv skulle välja ut att 

packa med sig om man skulle vara tvungen att fly. 

Bekanta er med föremålen i Minimum för en människa. Välj ut två föremål och avstå från det ena. 

Rösta om vad ni avstår från. Välj ytterligare två föremål och rösta igen i klassen. Fortsätt 

omröstningen tills ni bara har fem föremål kvar.  Jämför nu klassens resultat med det som är en 

människas minimibehov på riktigt: vatten, hygien, mat, skydd och säkerhet.  Vilka är skillnaderna? 

Hur motiverar ni era beslut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En imaginär resa där man föreställer sig att man flyr undan krig. Arbeta i små grupper och föreställ er 

att ni flyr undan krig. Gå igenom följande situationsbeskrivning steg för steg och fundera över vad ni 

svarar på frågorna. 

1. Till er familj hör en pappa, en mamma, två små barn och en mormor. Ert hem utsätts för 

angrepp. Ni har bara 10 minuter på er att fly. Ni vet inte vart ni är på väg eller när ni kan 

återvända. Flykten kan bli mycket lång och farlig och ni kan tvingas gå till fots. Vad tar ni med 

hemifrån och varför? Hur kan ni transportera det ni tar med er? Skriv upp det ni tar med er på 

ett papper. 

2. På vägen blir ni rånade. Riv listan i två delar. Vad har ni kvar och hur påverkar bristen på 

utrustning er färd?  

3. På vägen träffar ni myndighetspersoner och de ber er bestyrka er identitet. Har ni ID-handlingar 

med er? Identitetspapper är viktiga så med sig måste man ha pass eller något annat dokument 

som gör att man kan bestyrka sin identitet. Till exempel förhör vid gränser kan vara långa och ID-

handlingar kan göra det lättare att resa vidare. 

4. Ni anländer äntligen till ett flyktingläger. Ni bor i ett tält, ni får mat och kläder. Efter en tid får ni 

också börja arbeta och gå i skola i lägret. Åren går och hoppet om att återvända hem falnar. 

Situationen hemma är fortfarande allvarlig och det går inte att återvända i trygghet. 

5. En dag anländer en delegation från fjärran Finland till lägret tillsammans med lokala 

myndigheter och representanter för UNHCR, FN:s flyktingorganisation. Ni kallas till intervju. Ni 

MÄNNISKANS MINIMIBEHOV  

Rent vatten är det största behovet: utan vatten dör en människa på ett par dygn. 

Rekommendationen är att man ska ha tillgång till cirka 15 liter/person/dag. 

I undantagsförhållanden är hygien är ett absolut krav för att man ska kunna undvika 

sjukdomar och epidemier. Om det finns vatten kan en människa klara sig rätt länge 

utan mat. Hunger försvagar ändå handlingsförmå- ga och immunförsvar. Dessutom kan 

långvarig svält orsaka allvarliga psykiska problem eller till och med leda till döden. 

 Skydd behövs, för utan skydd kan en människa inte klara sig i längden. Skydd mot 

väderväxlingar (till exempel kyla, hetta, regn, sandstormar) ger ett tält eller något 

dylikt.  

Säkerhet är också ett livsvillkor. Till exempel fl yktingläger strävar man efter att flytta 

från gränsområden till tryggare områden. 



får veta att ni har fått plats i Finlands flyktingkvot. Ni har aldrig hört om ett land som heter 

Finland och ni är rädda. Samtidigt är ni lyckliga över att få komma bort från flyktinglägret. På 

avresedagen packar ni det lilla ni har. I flygplanet är ni både lättade och sorgsna, för ert hemland 

lämnar ni långt bakom er. Väl framme i Finland tas ni på flygplatsen emot av representanter för 

Finlands Röda Kors. En buss för er till ert nya hem och på vägen får ni veta hur man brukar bete 

sig i Finland. Största delen av de goda råden missar ni helt, men till all tur får ni fler råd 

framöver. Hur skulle det kännas att som flykting anlända till ett främmande land? Vad skulle ni 

sakna allra mest hemifrån? Vilka problem skulle ni stå inför? 

6. I början är det väldigt svårt att reda ut saker och ting på diverse olika byråer. På flyktinglägret 

fanns det bara ett kontor och där sköttes allt. Hemlängtan har ni också. Vilka minnen har ni från 

ert hemland? Vad av det ni tog med er kan ni ha nytta av även i Finland? Tog ni med era 

skolbetyg?  

7. Avsluta med att göra en imaginär resa: Hur skulle det kännas att plötsligt lämna sitt hem? Om ni 

fick bestämma, vart skulle ni fara då? Och tänk om ni i stället hamnade någon helt annanstans? 

Vad i Finland skulle ni sakna mest? 

 

Testa på att vara flykting. Spelet mot alla odds som låter eleverna testa på att vara flykting. 

http://www.motallaodds.org/index.html 

 

Vem tar emot flyktingar? 

Utanför tågstationen i Budapest väntar mer än 3000 flyktingar på att resa vidare. I två dagar har de 

varit fast här efter att de ungerska myndigheterna stängt stationen för att förhindra flyktingar att ta 

tåget till Österrike och Tyskland. Ett reportage från 4 september 2015 visar hur det kan se ut när 

många flyktingar samlas på en plats: https://www.youtube.com/watch?v=JZD7OEPm1r8 

Uppgift: 

För – emot. Dela in klassen slumpmässigt så att hälften är för att ta emot flyktingar och andra hälften 

är emot. Diskutera och argumentera! 

Hur kan man som ålänning hjälpa till? 

På Åland finns flera möjligheter att hjälpa till. 

På Åland är det Röda korset som samordnar den frivilliga hjälpinsatsen. Om du vill hjälpa till som 

frivillig när asylsökande kommer till Åland anmäl ditt intresse till dem. 

Olika frivilliggrupper har också bildats för att kunna hjälpa till. T.ex Refugees Welcome to Åalnd 

skriver ”Vi ska se till att nyanlända flyktingar och asylsökande får ett värdigt och lagligt bemötande 

på Åland. Vi är partipolitiskt obundna. Vi hjälper människor på flykt.” 

Uppgift:  

Diskutera om varför det är viktigt att bry sig. 

http://www.motallaodds.org/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=JZD7OEPm1r8

