LÄRARHANDLEDNING

Vill du och dina elever hjälpa oss att välkomna
barn till Sverige?
Vi vill verka för integration, öppenhet och
gemenskap genom att lyfta barnens tankar och låta
dem välkomna alla de tusentals barn som kommer
till Sverige.
Därför utlyser Idus förlag en tävling på temat ”Barn
välkomnar barn” där barnen själva får komma till
tals och välkomna barn genom sina egna texter och
bilder. Syftet är att få oss alla att lyssna på barnen
som oftast har mycket klokt att förmedla. De
vinnande bidragen samlas i en bok.
Vi genomförde tävlingen 2016 som en följd av de
stora flyktingströmmar som kom till Sverige då. Det
resulterade i över 700 tävlande bidrag och första
upplagan av boken Barn välkomnar barn. Vi fick
också in många fina berättelser om samtal som
genomförts bland barn och på skolor runtom i hela
landet.

Bild på första upplagan Barn välkomnar barn som kom ut 2016

Med anledning av kriget i Ukraina och dess följder känns det angeläget att återigen lyfta upp
möjligheten för barn att samtala om integration, öppenhet och gemenskap genom att skicka in bidrag
till en ny version av boken Barn välkomna barn.

Förslag på lektionsupplägg

Uppgiften kan genomföras som en lektion eller som del av ett tema som sträcker sig över flera
lektioner.
Inled lektionen med att gå igenom hur läget ser ut i Ukraina just nu.
Titta gärna på några av klippen om ukrainska barn som tvingats fly och börjat svensk skola:
Nya klasskompisar och nytt språk
De har fått boende efter flykten
Ayna har börjat i svensk skola
Låt eleverna reflektera enskild eller i grupp:
- Hur vill du välkomna nya barn till Sverige?
- Hur skulle du själv vilja bli välkomnad till ett nytt land?
- Finns det något särskilt du vill berätta om Sverige?
- Finns det något särskilt du vill berätta om det län eller region du bor i?
Kopplingar till kursplan
Samhällskunskap - reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden
Svenska - formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Bild - kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

Om tävlingen

- Tävlingen riktar sig till barn i åldern 6–15 år. Även yngre barn är välkomna att delta men då kanske
tillsammans i exempelvis en förskolegrupp.

- Tävla själv eller tillsammans med klassen. Det går bra att skicka in både var sitt bidrag och ett
gemensamt i klassen.
- Vi kommer att välja ut ca 20 bidrag och de vinnande bidragen får fem exemplar av boken. Om en
klass lämnar in ett vinnande bidrag tillsammans får klassen fem exemplar.
- Boken kommer att finnas till försäljning.
- Tävlingen pågår från den 1 april – 31 maj 2022.

Så här deltar du i tävlingen

1. Börja med att fundera igenom frågorna:
- Hur vill du välkomna nya barn till Sverige?
- Hur skulle du själv vilja bli välkomnad till ett nytt land?
- Finns det något särskilt du vill berätta om Sverige?
- Finns det något särskilt du vill berätta om det län eller
region du bor i?
2. Sammanfatta svaren i en text eller i en teckning.
3. Skicka in ditt bidrag via e-post eller brev
E-postadress: valkommen@idusforlag.se
Postadress:
Idus förlag AB
Göteborgsvägen 3, uppgång A
443 30 Lerum

Tävlingsvillkor
•
•

•
•
•

Två av de vinnande bidragen i första upplagan
Barn välkomnar barn som kom ut 2016

Eventuella bilder kan skickas i valfritt format, tex jpg, bmp, pdf eller liknande.
Märk bidraget med:
o Namn
o Adress
o Telefonnummer
o Ålder
o E-post.
o Kontaktuppgifter till målsman för att kunna kontakta dem om ditt bidrag blir utvalt för
eventuell publicering.
Genom att skicka in ditt bidrag godkänner du att det publiceras i antologin i såväl tryckt som
elektronisk form.
I de fall bilder kommer med bidraget är det inte säkert att de publiceras även om texten blir
utvald.
Boken kommer att finnas till försäljning dock förbehåller vi oss rätten att avstå publicering om
önskvärt underlag saknas.

Information och frågor

All information finns samlad på www.idusforlag.se/valkommen
Mejla eventuella frågor till: valkommen@idusforlag.se

