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      FÖRORD T ILL  LÄRARHANDLEDNINGEN 

Vår ambition är att öka måluppfyllelsen för fler elever. Vi är övertygade om att mediet film 
tillsammans med studiematerialet stödjer fler inlärningsstilar och därmed ökar elevens 
möjlighet till bättre resultat. Studiematerialet till filmen är kopplat till Lgr 11 för att möta 
läroplanens olika kunskapskrav, krav på arbetssätt och arbetsformer med material för både 
lärarledd och elevaktiv undervisning. 

Grunden i studiematerialet är filmen som används både som inspiration och 
kunskapskälla. Eleven ska kunna använda filmen, individuellt eller i grupp, och hitta fakta 
där likväl som i någon annan källa. Filmen finns i textad version som ytterligare stöd för 
eleven.  

 

 

STUDIEMATERIALET 

 
Denna film, Safiyahs resa – Barnets rättigheter och integration, är en film i ämnet 
Samhällskunskap, men kan även användas i ämnet Religion. Filmen passar framför allt bra 
för elever på grundskolans årskurs 4-6, men också för elever på högstadiet. Och även 
elever på gymnasium och vuxenelever kan med fördel ta del av filmen. Filmen är 
producerad enligt Lgr 11. 
                                                    
Filmen är producerad med utgångspunkt från Barnkonventionen som är FN:s konvention 
om barns mänskliga rättigheter. I filmen som handlar om barnets rättigheter och integration 
berättar 12-åriga Safiyah om hennes  och hennes familjs resa från Palestina till Sverige. 
Hon berättar om hur det var att leva i Palestina och om hennes skola. Vi får veta varför de 
inte kunde bo kvar i Palestina och varför de tvingades fly. Safiyah berättar om den 
dramatiska båtresan över Medelhavet och hur de kom till Sverige. Vi får höra om hur hon 
tyckte det var att komma till det nya landet Sverige, med nya platser att bo på och inte 
minst hur det var att komma till en ny skola. Safiyah berättar också om sin familj, vad hon 
gör på fritiden och vilka framtidsdrömmar hon har. 
 
ARBETSBLADET används direkt i anslutning till filmvisningen. Den innehåller ord att 
förklara, något att fokusera på under filmen samt frågor att prata om efter filmen.  
Innehållet är kopplat direkt till filmen men också till Lgr 11. 
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                                 MÅLDOKUMENT 

 

ÄMNE: SAMHÄLLSKUNSKAP, RELIGIONSKUNSKAP 
MÅLGRUPP: FRÅN 10 ÅR 

 

        LGR 11 KURSPLAN - Samhällskunskap 
Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står 
människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till digitalisering, 
globalisering, hållbar samhällsutveckling och interkulturella relationer. Kunskaper om samhället ger oss 
verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld. 

 

Syfte 

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen 
och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en 
helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, 
miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala. 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska 
eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av 
jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker 
påverka samhällsutvecklingen. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att förstå 
digitaliseringens betydelse för samhällsutvecklingen och för den personliga integriteten. 

Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om 
hur man söker och värderar information om samhället från olika källor. Genom undervisningen ska 
eleverna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor 
och samhällsstrukturer. Eleverna ska vidare ges möjlighet att utveckla kunskaper om 
samhällsvetenskapliga begrepp och modeller. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med 
demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, 
och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle. Vidare 
ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla sin förståelse för vad det innebär att vara en aktiv 
och ansvarstagande medborgare i ett snabbt föränderligt samhälle. 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella 
händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska 
eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor. 

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att 

• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, 

• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv, 

• analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller, 

• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån 
fakta, värderingar och olika perpektiv,       
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• söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och 
trovärdighet och,     

• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och 
beslutsprocesser. 

 

 

        LGR 11 KURSPLAN – Religionskunskap 
Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de 
sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den 
mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra 
livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor. 
 
 

                 Syfte 

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och 
andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska 
eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin 
religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, 
både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation. 

Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det 
svenska samhället och dess värderingar. 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att kunna tolka kulturella uttryck med anknytning 
till religiösa traditioner. Eleverna ska också ges möjligheter att utveckla kunskap om hur man kritiskt 
granskar källor och samhällsfrågor med koppling till religioner och andra livsåskådningar. 

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska 
förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig 
livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur olika religioner och livsåskådningar 
ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer. Eleverna ska vidare ges förutsättningar 
att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor. Undervisningen ska även bidra till att 
eleverna utvecklar förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner och andra 
livsåskådningar. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar beredskap att handla ansvarsfullt i 
förhållande till sig själva och sin omgivning. 

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att 

• analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa, 

• analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället, 

• reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet, 

• resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och 
modeller, och 

• söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet. 
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Undervisningen i samhällskunskap  
ska behandla följande centrala innehåll 

 
I årskurs 4 - 6  

 

    Individer och gemenskaper 

• Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet. 

• Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället. 

• Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.  

Information och kommunikation 

• Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i 
medier och populärkultur. 

• Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt 
förhållningssätt. 

• Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och 
rättsliga aspekter. 

Rättigheter och rättsskipning 

• Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser 
för individen, familjen och samhället. 

• De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med 
barnkonventionen. 

Samhällsresurser och fördelning 

• Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion. 

• Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna 
till. 

• Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, 
välstånd och fattigdom. 

• Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk 
handel. 
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Beslutsfattande och politiska idéer 

• Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och 
föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller 
skapa opinion i sociala medier. 

• Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i 
aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven. 

 
 

I årskurs 7 - 9  
 

    Individer och gemenskaper 

• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av 
socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning. 

• Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till 
exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt. 

• Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och 
arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad 
som finansieras genom gemensamma medel. 

• Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället. 

Information och kommunikation 

• Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets 
maktstrukturer. 

• Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller 
dagstidningar. 

• Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper 
framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av 
bakomliggande programmering. 

• Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar 
ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter. 

Rättigheter och rättsskipning 

• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd 
och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag. 

• Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter. 

• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen. 
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• De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och 
rättigheter innebär. 

• Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och 
demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel 
gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier. 

• Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar 
varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers 
situation. 

Samhällsresurser och fördelning 

• Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i 
samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper. 

• Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en 
globaliserad värld. 

• Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. 
Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av 
yrke och till löneskillnader. 

• Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och 
socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. 
Begreppen jämlikhet och jämställdhet. 

• Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på 
arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar. 

Beslutsfattande och politiska idéer 

• Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats. 

• Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika 
beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar. 

• Några olika stats- och styrelseskick i världen. 

• Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga 
uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter. 

• Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll. 

• Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen 
för den demokratiska processen kan påverka beslut. 
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                                KREATIVA UPPDRAG  
 
 1. Tänk dig att det vore krig i 

Sverige och att du och din familj 
var tvungna att fly till något annat 

land. Gör en digital berättelse 
med digitala bilder och din 

berättarröst. 

2. För ca 100 - 150 år sedan 
emigrerade många svenskar      
till Amerika. Sök fram gamla 

bilder på Internet om Sverige och 
jämför religion, historia, platser 

och levnadsvillkor med      
Sverige idag. 

3. Skriv en liten novell om att du 
och din familj har flyttat från 

Sverige. Och att du ska börja i en 
ny skola i ett land där du inte kan 

språket. Och det är första 
dagen… 

4. Du jobbar med sociala medier 
och har fått uppdraget att göra en 

artikel om Safiyahs resa från 
Palestina till Sverige. 

 

5. Du ska åka en båt över 
Medelhavet från Egypten till 
Italien. På båten åker 300 

människor och båten är överfull. 
Dricksvatten och mat räcker inte 
till alla. Rita och berätta om hur 
du gör för att klara dig så bra 

som möjligt.  

6. Gör ett kartkonstverk om 
Safiyahs resa från Palestina till 
Sverige. Måla kartan för hand 

och använd färger som du tycker 
passar in. 

7. Gör en liten plansch om filmen 
Safiyahs resa med texter du 

skrivit och bilder du ritat. 

 
Safiyahs resa 

Barnets rättigheter   
och integration 

 

8. Gör en filmplansch om filmen 
Safiyahs resa.  

9. Det är krig i Sverige och huset 
du bor i har blivit sönderbombat. 

Vad gör du? Rita och berätta. 

10. Du är reporter på en 
dagstidning. Ditt uppdrag är ett 

reportage om Safiyah               
och hennes familj. 

11. Gör ett eget korsord            
om filmen.  

12. Du är i Sverige och ska ta dig 
till Amerika för 100 år sedan. 

Berätta hur du gör                       
för att komma dit? 

13. Gör ett quiz, en frågesport, till 
dina klasskompisar. Svaren ska 

kunna hittas i filmen .  

14. Välj ut 5 länder du skulle vilja 
flytta till om du inte kunde bo kvar 

i Sverige. Hitta en bild till varje 
land och skriv några rader om 

det. 
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                                                       FILMMANUS   

                                                 Safiyahs resa 
                                         Barnets rättigheter och integration                     

Barnkonventionen är FN:s konvention om barns mänskliga rättigheter. 
Barnkonventionens 54 artiklar slår fast att alla barn upp till 18 år har samma rättigheter. 
Så snart man gör något som på något sätt berör barn, ska man tänka efter vad som är 
bäst för det enskilda barnet. Och då är det viktigt att ta reda på vad barn själva tänker och 
tycker. Barnets bästa och barnets rätt till inflytande är två av grundprinciperna som 
genomsyrar hela Barnkonventionen. De andra två grundprinciperna handlar om att inget 
barn får diskrimineras och att varje barn har rätt till liv och utveckling.                         
Enligt Barnkonventionen är det staten som är ytterst ansvarig för att se till att barn får sina 
rättigheter förverkligade. Familjen har huvudansvaret för sina barn men varje stat är 
skyldig att stötta familjerna och underlätta för dem att ta hand om sina barn på bästa sätt. 

Detta är Safiyah. Hon är 12 år. Safiyah har bott i Sverige i två år. Tidigare bodde hon i 
Palestina. Safiyah och hennes familj, som består av mamma, pappa, storasyster, 
storebror och lillebror, kunde inte bo kvar i Palestina. Pappan är politiker och hade han 
blivit kvar i Palestina hade han troligtvis blivit dödad. Pappan flydde först till Egypten, men 
han kunde inte bo kvar där. Då flydde familjen och kom till slut till Sverige. Detta är 
Safiyahs berättelse. I Sverige kallar hon sig för Sofia. 

- Jag heter Safiyah och jag är 12 år och jag kommer från Palestina. 

Skolan i Palestina. 

- Vi vaknar klockan, kanske fem, för att vi ska klä oss och äta frukost. Sen vi går till skolan 
klockan sex. Och det var en tjejskola, bara tjejer, inga killar. Och vi hade inte så mycket 
idrott, bara kanske en gång i månaden. Så vi hade lektioner, mycket lektioner. Från 
klockan sex till klockan ett eller tolv. Och på rasten spelade vi inte så mycket. Vi hade inte 
så mycket rast. Kanske bara tio minuter eller femton. Om vi har pengar går vi och köper. 
Vi hade en liten affär på skolan. Om man ska käka och kanske man kan köpa nånting för 
att dricka. 

På fritiden i Palestina. 

- På fritids så, jag har inte gjort så mycket roliga saker. Så jag spelade med min kusin. Så 
vi spelade med lite dockor och så.  

Familjens hus bombades sönder så de fick flytta till kusinernas hus. 

- Vi bodde på ett hem, som en lägenhet och som två våningar. På första våningen där 
bodde kusinerna och pappas familj. Och i andra våningen det var som ett stort tak med 
ett litet hus och bara ett litet kök. Så vi har sovit på en soffa. Det var fem personer. Det 
var mamma och jag, storasyster och storebror. Och först min lillebror var inte född. 
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Safiyahs pappa är politiker och han måste fly från Palestina                                    
och han flyr till Egypten. 

- Min pappa bodde inte i Palestina. För det var krig och han får inte vara i Palestina så 
han flyttade till Egypten.                                                                                                         
I Egypten, alltså, dom säger: - Välkommen, men inte alla i familjen. Bara en person.  
Så pappa, han sa: - Ja, jag ska gå. Hejdå! Så han lämnade oss.   

Familjens gamla hus. 

- För mitt hem var som sand. Från kriget. Alltså, och ibland jag går till, när jag var i 
Palestina, ibland jag går till gamla hemmet, gamla huset. Så jag börjar gråta lite. Vad 
hände där och så. Det finns inget som är kvar nu i huset.   

Safiyahs mamma och pappa bestämmer sig för att familjen ska fly till Sverige. 

- När jag var 9 år bestämde pappa att han ska själv flytta till Sverige. Men mamma, hon 
hade sagt nej. Vi ska alla flytta, om du vill flytta till annat land.                                       
Men pappa, han sa: - Nej. Jag ska flytta själv. För det blir bättre för alla och så.                                                             
Men mamma, hon bara: - Nej, vi ska flytta alla! Så det blir bra för alla.  

Flykten till Sverige över Medelhavet. 

- Vi har tagit en båt, men det var en liten båt. Så dom hämta flera människor, kanske ett 
hundra människor, med båten. Så det blev lite tungt. Dom började att hämta och hämta 
och hämta. Det var kanske 280 människor kvar i båten.                                                   
Så dom säger: - Ja, vi ska köra lite.                                                                                
Efter tre dagar säger dom: - Ja, vi ska hämta fler människor. Vi behöver fler människor. 
Efter kanske sju dagar vatten och maten var klar. Inget vatten, ingen mat, ingenting. Så 
alla har bestämt att vi ska dricka av havet. För det finns inget vatten. Så jag har inte 
druckit vattnet, för det var äckligt. 

Familjen kommer till Europa och till slut till Sverige. 

- Vi har varit i båten i tolv dagar. Sen vi var i Italien. Pappa var sjuk, kanske i tre dagar. Så 
vi har gått till en liten camp för att sova där. När pappa blivit bra, efter tre dagar, vi har hyrt 
en lastbil till Sverige, till Malmö. Och där i Malmö har vi gått till Migrationsverket. 

I Sverige. 

- Först har jag flyttat till fyra platser. Och direkt har vi kommit till skolan. Och det var något 
jättebra. Men det var svårt i språket, för jag kunde inte så mycket. Jag kunde bara hej och 
nej och ja. Alltså, dom prata med mig och dom ville leka med mig, men jag förstod inte. 
Vad vill dom av mig? I skolan dom prata nånting som jag inte förstod. Så jag bara, fan, jag 
vill gå igen till Palestina, för det är jättejobbigt. 
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Det blir bättre i skolan efter ett tag. 

- Men sen jag har börjat att läsa och har lite ord som jag kan på svenska. Sen jag har 
börjat hur man ska sätta ihop meningar med varandra och så. Nu det blir lättare för mig 
att förstå vad dom säger och vad dom vill. Och vad dom menar. Alla förstår mig och jag 
förstår dom. Och nu det blir lättare för mig och jag har kompisar. Jag har arab-kompisar 
och svensk-kompisar. Vi bara pratar lite. Vi snackar om, ja, om livet.  

Efter skolan. 

- Efter skolan, hjälper jag mamma med maten och om hon vill städa. Sen börjar jag byta 
kläder. Och jag lägger mig på sängen. Om jag kan, somnar jag. Så jag somnar lite. Sen 
jag käkar middag. Sen jag, alltså, gör jag mina läxor för att bli klar. Sen tittar jag bara på 
YouTube och kanaler. 

Syskonen. 

- Min storasyster är 16. Min storebror är 15. Och min lillebror är 5 år, men han ska bli 6. 

På helgen. 

- Jag brukar gå på köp-central med min mammas kompis och hennes dotter. Och ibland 
vi, alltså, käkar ute. Och ibland hon kommer till oss. Och vi går till hon. 

Framtiden. 

- När jag blir stor vill jag försöka studera, för jag vill bli barnläkare. Och hjälpa barn, små 
barn, om dom blir sjuka.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


