SVERIGES HISTORIA • Lärarhandledning

BAKGRUND TILL SVERIGES HISTORIA
Att veta lite grand om det nya landets historia är viktigt, både för att förstå samhället idag
men också för att kunna dra eventuella paralleller med det egna landets historia – eller nutid.
Var det pga avsaknad av religionsfrihet som deltagaren flydde hit? Eller pga av krig?
Förberedelser
Titta på filmen. Att sammanfatta ett lands historia på 5 minuter är naturligtvis inte lätt. Känner du igen dig? Är det någon viktig tidsepok som du saknar och vill ta upp? Skriv ut deltagarbladet och fundera över vilka ord som kan behöva förklaras extra, till exempel, ”folkhemmet” och ”välfärd” som fortfarande är centrala begrepp i samhällsdebatten.
Genomförande
Hälsa deltagarna välkomna till dagens träff och berätta om temat för dagen. Fråga gärna deltagarna om de tycker att historia är viktigt. Varför? Varför inte?
• Visa filmen.
• Dela ut deltagarbladet. Gå igenom viktiga begrepp som ”religionsfrihet”, ”rösträtt”,
”välfärd”, ”folkhem” osv.
• Fråga om deltagarna känner igen sig från sitt hemland? Samtala i grupp eller i bikupor.
Finns det likheter mellan den svenska historien och historien i deltagarens hemland? Vad
i så fall? Vad skiljer? Går det att jämföra någon tidsepok i Sveriges historia med förhållanden deltagarens hemland?
• Vad är viktigt för hur ett lands historia växer fram och avgörs? ”Segraren skriver historien” säger ett ordspråk. Vad betyder det? Vems historia blir inte hågkommen? Bär deltagarna med sig delar av en historia från hemlandet som inte är officiell eller tillåts? Vad
kan man göra med en sådan berättelse i det nya landet?

Värt att reflektera över:
Hur blir ett lands gränser blir till? Förr var det oftast genom krig landet med den starkaste armén bestämde. Nu sker det oftast genom avtal och överenskommelser. Kanske
finns det deltagare i gruppen som inte har ett ”eget land”. Hur skulle de i så fall vilja
att det såg ut?

• Titta på filmen igen. Gärna med en annan textning.
• Fånga upp frågor, funderingar eller tankar som deltagarna har.
• Avsluta genom att tacka för idag.

www.meningsfullväntan.se

