
Funded by the European Union

ARBETSBLAD: SEKUNDÄRT 
BAKHITAS BERÄTTELSE

Du kan använda det här undervisningsbladet för att 
lära eleverna mer om människor på flykt.

Den här lektionen passar för elever från 12 år och 
uppåt och kan användas inom alla relaterade ämnen.

Lärandemål

1) Förstå varför barn och deras familjer flyr från sina 
hem och vilka problem som drabbar dem med 
skolgång och tillgång till mat.

2) Förstå vem som hjälper barn och hur.

 

Hur lång är lektionen?

20–30 minuter.

Vad behöver jag?

Utskrifter av Bakhitas berättelse, en kopia per elev .

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

En dator med projektor eller en interaktiv skrivtavla 
med internetanslutning 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 Bakhitas berättelse och informationen om 

Sydsudan och se till att varje elev i klassen eller 
gruppen får varsin kopia.

2) Be eleverna att läsa Bakhitas berättelse och 
informationen om läget i Sydsudan. 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 Bakhita kommer ifrån och be eleverna att hitta 
Sydsudan 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 gjorde inte bra ifrån mig när skolan inte serverade 
några måltider. Jag var på 30:e plats i klassen. Nu när 
de serverar mat så är jag på nionde eller tionde plats 
eller ännu bättre”, säger Bakhita Immanuel. 

Hon är 16 år gammal och bor tillsammans med 
sin familj på bakgården av en kyrka i Wau, som 
ligger i Sydsudan. När oroligheter blossade upp 
igen 2016 tvingades hela familjen att fly. I dag bor 
de i ett tillfälligt hus gjort av plåtar och vattentäta 
presenningar över en enkel stomme av trä. 

Varje morgon vaknar Bakhita i sin träsäng med en 
madrass av sammanvävda plastrep. Vissa dagar innan 
hon går till grundskolan Wau A för flickor brygger 
Bakhita te i köket utanför familjens hus och äter en 
mandazi, som är ett litet bröd som påminner om 
munkar. Andra dagar får hon varken te eller mandazi, 
eftersom familjen inte har råd med det. De lämnade 

allt bakom sig när de flydde och har nu svårt att få det 
att gå ihop.

Sydsudan är världens yngsta land och blev 
självständigt 2011. Bara två år senare bröt 
inbördeskriget ut och försatte fler än fyra miljoner 
människor på flykt. Hälften av dem flydde till 
grannländerna och hälften tvångsförflyttades inom 
Sydsudan, precis som Bakhitas familj. År 2018 
skrev de stridande parterna under ett fredsavtal 
som gjorde politisk förändring och en varaktig fred 
möjligt. Men många människor har fortfarande inte 
återvänt till sina hem, och 2,2 miljoner sydsudaneser 
lever som flyktingar i Sudan, Etiopien, Uganda, Kenya 
och Demokratiska republiken Kongo. Ytterligare 
1,6 miljoner människor är på flykt inom Sydsudan. 
Oroligheterna har gjort att en tredjedel av alla skolor 
i Sydsudan inte längre kan användas. Byggnaderna 
har skadats, förstörts eller används som baracker och 
bostäder. Mer än 70 % av alla barn i skolåldern, 2,8 
miljoner barn, går inte längre i skolan.

”När det inte finns någon mat känner 
man sig trött och saknar intresse för 
skolarbetet. Man vill bara komma ut ur 
klassrummet eller hoppas att läraren ska 
gå ut så att man inte behöver göra något.”

Bakhita går i åttonde klass och det är hennes sista år 
innan hon går vidare till andra stadiet. Hon blev vald 
till elevombudsman och är väldigt stolt över den titeln, 
som är ännu ett bevis på hennes fina betyg. 
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Skolan får stöd från EU och Unicef i form av 
läroböcker, anteckningsböcker, pennor och ryggsäckar. 
Lärarna får också läromedel och träning. När EU 
och Unicef förstod att detta inte hjälpte eftersom 
barnen inte kunde koncentrera sig när de var 
hungriga så påbörjade de ett samarbete med 
Världslivsmedelsprogrammet för att kunna erbjuda 
eleverna en varm lunch varje dag.

”I dag får vi bönor och durra, ett slags sädeskorn, till 
lunch”, säger Rosetta Joseph Anthony. Hon är en av 
köksorna som lagar mat åt barnen. ”Först tvättar vi 
bönorna och kokar dem över elden ett tag innan vi 
tillsätter durra, salt och olja. Sen får det puttra tills det 
är klart.”

”Det ger mig tillräckligt med energi för att koncentrera 
mig i klassrummet. Jag förstår vad läraren säger och 
gör mycket bättre ifrån mig nu”, säger Bakhita.

Bakhita och hennes klasskamrat äter mat på skolan.  
Fotografi: Unicef Sydsudan / Gonzalez Farran

Bakhita och hennes mamma lagar mat utanför sitt tillfälliga hem i 
Wau. Fotografi: Unicef Sydsudan / Gonzalez Farran

Rosetta lagar bönor och durra i stora grytor över öppen eld. 
Fotografi: Unicef Sydsudan / Gonzalez Farran
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För att variera måltiderna och undervisa barnen 
om god kosthållning har man även lagt till 
trädgårdsskötsel på schemat. Skolan har sin egen 
trädgård där barnen kan odla grönsaker. Grönsaker 
som okra, tomat och äggplanta blir en del av deras 
lunch, och dessutom kan eleverna ta med sig 
kunskaperna hem och hjälpa till att odla mat åt sina 
familjer.

”Jag vill bli läkare så att jag kan hjälpa mina yngre 
bröder och systrar som fortfarande håller på att växa 
upp”, avslutar Bakhita.
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Om Sydsudan: 

Sydsudan blev självständigt den 9 juli 2011 efter att 
ha kämpat i årtionden för att bli självständigt från 
Sudan. 

Det gör Sydsudan till världens yngsta land. Sydsudan 
är väldigt stort, nästan lika stort som Frankrike, men 
har bara 12 miljoner invånare. Den största staden är 
huvudstaden Juba, men över 80 % av befolkningen bor 
på landsbygden. 

Sydsudan har en ung befolkning: 70 % av invånarna 
är 30 år eller yngre och 54 % är yngre än 18 år. 
Landet har ingen kust, men det finns många floder, till 
exempel den kända floden Nilen. 

Det finns många folkstammar i Sydsudan och mer än 
60 olika språk. 

Bara två år efter att landet hade blivit självständigt 
bröt ett inbördeskrig ut och över 4 miljoner människor 
tvingades fly från sina hem. Vissa bor som flyktingar i 
grannländerna. 

Andra bor i tillfälliga hem i Sydsudan, precis som 
Bakhita. Sydsudan har många naturresurser, till 
exempel olja och mineraler, och näringsrik jord. 

Ändå är det ett fattigt land som har problem med 
tillgång till mat och grundläggande sociala tjänster 
som rent vatten, sjukvård och utbildning.
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FRÅGOR:
1) Vad innebär det när barn inte kan gå i skolan eller 

få en utbildning? 

2) Vad gör barn i stället för att gå i skolan? 

3) Vilka anledningar tror du att det kan finnas 
till att barn inte går i skolan när de bor i ett 
konfliktdrabbat område?

4) Vad finns det för koppling mellan kosthållning och 
utbildning?

5) Vad tycker du om stödet som EU och Unicef ger 
till barn och familjer i det här projektet? Har du 
några andra tankar om hur man kan hjälpa barn i 
konfliktdrabbade områden?

Mer material:
• Video med Bakhitas berättelse   

https://www.youtube.com/watch?v=8IBNSClOhOA

• Video om en annan flicka från ett konfliktdrabbat 
område som fått sin skolgång avbruten (https://
audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-204043?lg=EN)

• Mer information om Europeiska unionens arbete i 
Sydsudan (https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/
region/horn-africa/south-sudan_en)

• Mer information om barn i Sydsudan: www.unicef.
org/southsudan

• Mer information om människor på flykt i och runt 
Sydsudan: https://www.unhcr.org/south-sudan.html
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1) Vad innebär det när barn inte kan gå i skolan 
eller få en utbildning? Möjliga svar: svårt 
att hitta jobb framöver, ökad utsatthet för våld 
(overksamma ungdomar) inklusive utsatthet för 
extremistiska och våldsamma grupper, risk att bli 
utsatta för barnarbete eller barnäktenskap, ökad 
utsatthet för könsrelaterat våld, försämrad hälsa 
och välfärd (kan inte läsa eller skriva, känner 
inte till sina rättigheter), brist på sociala nätverk 
(vänner)

2) Vad gör barn i stället för att gå i skolan? 
Möjliga svar: hushållsarbete, overksamhet, droger, 
gäng, barnarbete

3) Vilka anledningar tror du att det kan finnas 
till att barn inte går i skolan när de bor i ett 
konfliktdrabbat område? Möjliga svar: brist på 
pengar, svårt att nå skolan på grund av oroligheter, 
ointresse från föräldrarnas sida, föräldrar 

som behöver hjälp hemma (till exempel med 
hushållsarbete eller jordbruksarbete), flickor tillåts 
inte gå i skolan av kulturella skäl, barn tvingas 
ansluta sig till väpnade grupper

4) Vad finns det för koppling mellan 
kosthållning och utbildning? Möjliga svar: 
koncentrationsförmåga, bättre koncentration, färre 
bekymmer

5) Vad tycker du om stödet som EU och Unicef 
ger till barn och familjer i det här projektet? 
Har du några andra tankar om hur man kan 
hjälpa barn i konfliktdrabbade områden? 
Möjliga svar: Barn i konfliktdrabbade områden 
kan bland annat få hjälp med utbildning, vatten 
och hygien, kosthållning och program som hjälper 
flyktingar, flickor och minoriteter att komma in i 
samhället.
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