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ARAHMATTS BERÄTTELSE

Du kan använda det här undervisningsbladet för att 
lära unga elever mer om flyktingars och asylsökandes 
upplevelser.

Den här lektionen passar för elever från 12 år och 
uppåt.

Lärandemål

1) Förstå varför flyktingar flyr från sina hemländer 
och vad som kan hända dem på vägen till ett nytt 
land genom att läsa den sanna berättelsen om en 
flykting från Mali.

2) Förstå vem som hjälper flyktingar i krisdrabbade 
länder och hur.

 

Hur lång är lektionen?

20–30 minuter.

Vad behöver jag?

Utskrifter av Arahmatts berättelse: en kopia per elev i 
klassen eller gruppen.

Ett blädderblock eller en krittavla för att skriva ned 
idéer, nyckelord och teman som kommer upp under 
diskussionerna i klassrummet. 

En dator med internetanslutning och en projektor för 
att spela upp videofilmer och visa annat onlinematerial 
som ingår i utbildningspaketet.

Du kan använda den här fallstudien för att undervisa 
antingen hela klasser eller mindre grupper.
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HUR GÖR JAG?
1) Skriv ut Arahmatts berättelse och se till att varje 

elev i klassen eller gruppen får varsin kopia.

2) Be eleverna att noggrant läsa Arahmatts berättelse 
och informationen om läget i Mali. De kan anteckna 
om de vill.

3) Be eleverna att diskutera frågorna i slutet av 
fallstudien. Det här bladet innehåller några möjliga 
svar samt länkar och videor där eleverna kan lära 
sig mer.

4) Be eleverna att diskutera följande: Föreställ dig att 
du jobbar för EU och måste hitta sätt att hjälpa 
människor som tvingats fly från sina hem. Vilken 
typ av hjälp skulle du ge dem i första hand?

5) Visa eleverna en karta eller jordglob. Ta reda på var 
Arahmatt kommer ifrån och be eleverna att hitta 
Burkina Faso på kartan. 

6) Be en elev eller gruppen att presentera fallstudien 
för klassen. Be dem också att tala om vad de lärde 
sig och hur de skulle hjälpa människor som tvingats 
fly från sina hem.
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Jag heter Arahmatt och jag är tio år gammal. Min 
familj kommer från Mali. Vi lämnade vårt hemland 
2012 på grund av oroligheterna där. När jag bara var 
fyra år gammal kom vi till Burkina Faso. Jag deltog i 
aktiviteterna för barn vid flyktinglägret fram till 2014. 
År 2015 fyllde jag sju år och min pappa skrev in mig i 
skolan, där jag gick i första klass som kallas för Cours 
Préparatoire.

Jag bodde i flyktinglägret tillsammans med min pappa, 
mamma och tre syskon fram till mars 2020. I lägret 
fanns de viktigaste sociala tjänsterna. När någon blev 
sjuk gick vi till lägrets vårdcentral och fick gratis vård 
tack vare EU och UNHCR. Vi hade gratis tillgång till 
dricksvatten tack vare brunnar och solkraftsdrivna 
pumpar som UNHCR hade ordnat. Vi fick också mat. 
Mina föräldrar byggde en enkel boning med material 
som de fick från EU, UNHCR och deras partner. 

Min pappa föder upp får och getter. Han har tio djur. 
Min mamma har ett litet företag så att hon kan 
hjälpa pappa att försörja vår familj. Det här året fick 

min pappa ekonomiskt stöd för att köpa mat åt sina 
djur, och en veterinär kom till kvarteret där vi bor och 
behandlade våra sjuka djur gratis. När djuren mår bra 
och är välnärda ger de mer mat åt vår familj, föder 
nya ungar och kan säljas.

Oroligheter bröt ut i norra Mali 2012. Tusentals malier 
tvingades fly till närbelägna länder som Burkina Faso, 
Niger och Mauretanien på grund av att deras byar 
attackerades och de riskerade att bli skadade, dödade, 
tvångsrekryterade eller våldtagna.

I mottagarländerna kunde de leva i säkerhet i 
flyktingläger eller slå sig ner i städer eller byar. 
Beväpnade grupper rör sig fortfarande i norra Mali och 
oroligheterna har spridit sig till andra delar av landet 
och till gränserna mot Burkina Faso och Niger. Många 
maliska flyktingar är fortfarande rädda att råka ut för 
våldsamheter i sina nya länder. Fler än 45 000 maliska 
flyktingar bor just nu i grannländerna.
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FRÅGOR ATT DISKUTERA

TEMAN
1) Varför kan det vara svårt för flyktingar att 

fortsätta sin skolgång? (T.ex. undervisningsspråk, 
olika läroplaner i hemlandet och i det nya landet, 
bortglömda kunskaper.)

2) Vad ser du för skillnader mellan flyktingboenden 
här hemma och i andra länder när du tittar på 
Arahmatts bild och läser hennes berättelse? (T.ex. 
läger, boende tillsammans med lokalbor, tält eller 
lägenheter.)

3) Vilka andra sociala tjänster är viktiga för Arahmatt 
och hennes familj? (T.ex. sjukvård, rent vatten 
eftersom familjer i många länder som Burkina Faso 
inte alltid har rinnande vatten hemma utan måste 
hämta vatten från brunnar, hjälp att tjäna pengar 
genom exempelvis djuruppfödning och små företag 
som Arahmatts föräldrar.)

4) De flesta flyktingar tar sig till ett grannland, precis 
som Arahmatt och hennes familj gjorde. Varför 
väljer vissa att ta sig längre bort? Vad tror du? (T.ex. 
dåliga förhållanden i flyktingläger nära hemlandet, 
små chanser att få stöd eller hitta jobb, osäkra 
förhållanden som var fallet för Arahmatt).
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SVAR OCH MER INFORMATION

Visa följande information på projektorn i klassrummet. Klicka på länkarna nedan för att visa mer information.

Titta på Omars videoberättelse – vad hade han för svårigheter innan han började skolan?  
https://youtu.be/iKM1GKfm7ec

Titta på den animerade videon Where do refugees go. Var befinner sig de flesta av världens flyktingar?  
https://www.youtube.com/watch?v=NM3n3dZzw_w 

Obs! Om du inte har någon internetanslutning eller projektor så kan du skriva ut och sammanställa information 
från UNHCR:s utbildningssida åt dina elever.

https://youtu.be/iKM1GKfm7ec
https://www.youtube.com/watch?v=NM3n3dZzw_w
https://www.unhcr.org/teaching-about-refugees.html

