Migration till och från Kalmar län
Aktivitet: Den lilla historian i den stora – din egen berättelse

Instruktion till samtalsledaren

Tidsåtgång
20 min per fråga inkl.
delning i storgrupp

Antal deltagare

Praktiskt

2 personer - obegränsat

Arbetsblad
Blädderblock
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Migration till och från Kalmar län
Den lilla historian i den stora - Instruktion

Så leder du aktiviteten
Syfte – Vad ska deltagarna få med sig?
•

Bli medvetna om att vi alla har migration i vår historia och historier om
migration i vårt liv.

•

Reflektera över hur migration påverkar oss och hur vi själva har upplevt och
hanterat interkulturella möten/migration.

•

Lära sig av andras berättelser och perspektiv.

Poäng/lärdomar – Vad ska du vara uppmärksam på att få fram?
•

Att migration är en del av mänsklighetens historia – vi är alla migranter.

•

Att det är viktigt att förhålla sig till hur vi hanterar migration och bemöter
varandra i interkulturella möten.

•

Få en bra dialog kring migration, interkulturella möten och integration
kopplat till Kalmar län förr och nu och till egna erfarenheter

Så leder du aktiviteten – Steg för steg
1.

Dela in deltagarna i par

2. Be dem reflektera själva först över frågorna som finns på arbetsbladet. Be
dem välja en eller flera (inklusive följdfrågor) som de vill svara på. Be sedan
deltagarna att intervjua varandra.
3. Var tydlig med hur många frågor ni har tid med – det är viktigt att det finns
gott om tid till samtalet.
4. Be dem reflektera över vad de har lärt sig av samtalet innan du
sammanfattar aktiviteten.
5. Om det finns tid, be några av paren att dela med sig av sina reflektioner och
lärdomar i gruppen
6. Avsluta med att sammanfatta de poänger du har hört.
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Sammanfattning av aktiviteten - Välj efter relevans för din grupp
och den tidsram du har till förfogande
Reflektera gemensamt över aktiviteten genom att fråga och lyssna på några av
paren:
•

Hur var det att göra övningen?

•

Vad upptäckte du/ni?

•

Vad lärde ni om er själva – den andra?

•

Andra känslor och tankar?

Obs! – Vad ska deltagarna få med sig?
Var uppmärksam på att några kan bli berörda av att prata om sådant som rör det
förflutna. Om det händer, bemöt det lugnt genom att erkänna känslan. Säg till
exempel: Ja, det kan väcka känslor hos oss att prata om sådant – det känner säkert
många av oss igen. Det här är viktiga frågor. Därför blir vi berörda.
Ge tid! Fall inte för frestelsen att ta alla tre frågor på kort tid – i berättandet,
lyssnandet och reflektionen ligger lärdomarna.

Tips – Aktiviteten fungerar bra som isbrytare i många sammanhang
där ni vill samtala om interkulturella möten.
Du kan återgå till denna aktivitet senare eller använda den i andra moduler som
check-in. Använd en av frågorna som isbrytare/uppstart av en modul.

Våra dagars invandrare är framtidens förfäder (citat av okänd).
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