FAMILJ • Lärarhandledning

FAMILJ
En familj i Sverige kan se ut på olika sätt. När vi i Sverige refererar till familjen, är det kärnfamiljen, den lilla gruppen vi tänker på, inte kusiner, mostrar och fastrar som i många andra
kulturer. Många asylsökande kommer från länder där skilsmässa och samkönade äktenskap
inte är tillåtna. Det är viktigt att få kunskap om det ”svenska familjebegreppet” och vad som
är tillåtet och inte i Sverige.
Föreberedelse
Titta på filmen. Fundera över vad som tas upp i filmen som kan vara nytt eller främmande
för just din grupp. Kopiera arbetsbladet. Förbered ett fokusföremål.
Genomförande
Hälsa alla välkomna och berätta om dagens tema. Fråga vad deltagarna tänker på när de hör
ordet ”familj” (t.ex. trygghet, värme, gemenskap, kontroll…). Låt dem berätta kort, gärna
i en runda, hur deras familj ser ut. Om deltagarna har med sig bilder på familjen är det fint
att visa dem. När alla berättat – ser ni något mönster? Tänker deltagarna på familj och släkt
eller pappa, mamma, barn?
Backspegel
Förra gången när vi pratade om barn så förekom orden ”föräldrapenning” och ”myndig”.
Kommer deltagarna ihåg från förra gången vad det innebar? Hjälp varandra att minnas.
• Titta på filmen

Frågor att diskutera utifrån filmen:
Det berättas i filmen om skilsmässa. Är det tillåtet/vanligt i deltagarnas hemländer? Gå
en runda och låt alla berätta.
När man skiljer sig i Sverige och har barn får man oftast ”delad vårdnad” som det
berättas om i filmen. Vad innebär det?
Hur fungerar det i deltagarnas hemländer vid skilsmässa? Berätta för varandra.

• Dela ut arbetsbladet. I filmen talas det om ”kärnfamilj”, ”bonusfamilj” och ”regnbågsfamilj”. Red tillsammans ut de olika familjekonstellationerna med hjälp av arbetsbladet.
• Har deltagarna frågor? Be dem ställa dem. Om du inte kan svara, skriv ner dem och återkom vid nästa tillfälle.
• Avsluta med att tacka deltagarna och berätta om vilket tema ni tar upp nästa gång. Vi
föreslår ”Hälsa”.
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