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Tidsåtgång: 10 - 15 min per fråga, räkna med 45 min vid tre frågor + 10 min för
gemensam reflektion.
Denna aktivitet består av en dialog i par eller i grupper om tre.

Syfte med aktiviteten
•

Bli medveten om att vi alla har migration i vår historia

•

Bli medveten om att vi alla har historier om migration

•

Reflektera över hur migration påverkar oss och hur vi själva har upplevt och
hanterat interkulturella möten i våra liv

•

Lära sig av andras berättelser och perspektiv

Arbetsgång
1.

Arbeta i par,

2. Läs och fundera över frågorna på nästa sida.
3. Välj att svara på en, flera eller alla frågor. Räkna med att använda 10 - 15
min till varje fråga (5 - 7 min till varje person pr. fråga) Vid tre frågor tar
aktiviteten 45 min.
4. Intervjua varandra – lyssna noga och ställ gärna följdfrågor. Var
uppmärksam att det för någon av oss kan vara känsliga frågor i detta ämne.
Anpassa dialogen till varandra.
5. Reflektera tillsammans över vad du har lärt dig av samtalet – både i rollen
som berättare och lyssnare.

Våra dagars invandrare är framtidens förfäder (citat av okänd).
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Frågor till dialogen
1. Vilka historier om migration finns i din familj?
•

Närmaste familjen eller avlägsna släktingar/vänner?

•

Var det länge sedan eller finns det även historier om migration i nutiden

•

Pratade ni hemma eller i skolan om migration till exempel släktingar som
hade kommit från ett annat land/en annan region eller om att du själv hade
migrerat?

2. Vad minns du från din skoltid när det gäller interkulturella möten?
•

Hade du klasskamrater eller lärare som var födda i ett annat land eller i en
annan del av landet?

•

Umgicks barn från olika social och ekonomisk bakgrund med varandra?

•

Hur var den allmänna uppfattningen om integrationsfrågor?

3. Vilka är migranterna som din organisation i huvudsak möter?
•

Varifrån har de flyttat, skäl till migration, ålder, kön etcetera?

•

Vilka utmaningar upplever du när du möter migranter i din arbetsvardag?

•

Vilka möjligheter upplever du när du möter migranter i din arbetsvardag/ ditt
arbetsliv/i din profession?

Instruktion till om du själv jobbar med modulen
•

Välj en eller flera av frågorna från arbetsbladet och
svara genom att notera i din loggbok. Du kan även prata med en eller flera i
din omgivning om dessa frågor.
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