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Alla barn ska
klara sina läxor
Alla barn är allas barn
Alla barn ska klara sina läxor. Det är ett av målen
som Unga Örnar och ABF har. Vi vet att utbildning är det starkaste verktyg vi har för att uppnå
våra drömmar. För att alla barn ska kunna leva ut
sina drömmar måste vi minska konsekvenserna
av socialt och ekonomiskt utanförskap i Sverige,
men även globalt.
Det gäller både de barn som inte har tillräckligt med mat
och kläder men också de barn som måste avstå från en
meningsfull fritid, friluftsdagar, klassresor och liknande,
eftersom föräldrarnas pengar inte räcker till. ”Alla barn
är allas barn” handlar om att vi tillsammans har ett ansvar för alla barns utveckling, ett ansvar som Unga Örnar
och ABF tagit ledartröjan i sedan vi startade projektet
”Jämlika barn”.
Detta är ett studiematerial till er som vill anordna
läxläsning, med exempel från ABF och Unga Örnar.
Materialet bygger på erfarenheter från olika läxläsningsgrupper som de bedrivit tillsammans. Det här materialet beskriver hur ni startar läxläsningsgrupper, vad ni
ska tänka på när man förbereder uppstart, hur en kan
söka ekonomiskt stöd, saker som kan dyka upp under
tiden läxläsningen är igång och hur ni kan avsluta och
utvärdera terminens läxläsning. När ni planerar att starta
läxläsningen finns det fyra frågor som behöver besvaras:
– Vad ska vi göra?
– Hur ska det bli gjort?
– Vem ska göra vad?
– När ska det vara gjort?

UNGA ÖRNAR + ABF = SANT!
ABF består av en mångfald av folkrörelser och
medlemsorganisationer som förenas av gemensamma värderingar om alla människors lika och
unika värde. En av medlemsorganisationerna är
barn- och ungdomsorganisationen Unga Örnar.
Unga Örnar arbetar för barn och ungas rätt att ha
kul och att göra sina röster hörda. Allt Unga Örnar
gör har sin grund i FN:s barnkonvention. Unga Örnar utbildar barn, unga och vuxna om barnperspektivet och barnkonventionen.
ABF och Unga Örnar bedriver tillsammans studiecirklar inom exempelvis läxläsning, ledarskapsutbildningar, organisationsutveckling, barnkonventionen. ABF och Unga Örnar sköter tillsammans
fritidsgårdar. ABF och Unga Örnar driver kulturprojekt och är tillsammans en pådrivande kraft för
att våga satsa på nya områden som rör barn- och
ungdomsverksamheten. Målet är att ABF och Unga
Örnar ska ha ett samarbete som kännetecknas av
kvalité och kontinuitet inom studiecirklar och kulturverksamhet.

Varför läxläsning?
Vi vet att läxläsningsgrupper för barn ger fler chansen att
klara skolgången men Unga Örnar tycker egentligen att
skolan ska vara läxfri. Barn har rätt till en fritid och att
klara sin skolgång. Skolan är elevernas arbetsplats och vi
tycker att arbetet ska göras i skolan. Som skolsystemet ser
ut idag har eleverna dock inte möjligheten att hoppa över
sina läxor och det är därför viktigt att alla elever får det
stöd som de behöver för att klara sina läxor. Tills skolan är
läxfri tycker UÖ att alla barn har rätt till gratis läxhjälp.
Läxläsningsgrupper är en plats utanför skolan där elever
som har det svårare kan få hjälp att komma ikapp, det
är även en plats för elever som har det lättare där de kan
utveckla sin förmåga och få nya perspektiv. Detta ska inte
heller kosta några pengar eftersom utbildning i Sverige ska
vara gratis. Om en elev klarar sina läxor eller inte, ska inte
avgöras av om elevens föräldrar har råd att betala för läx-
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hjälp. Läxläsningsgrupper är i vår värld inte bara ett verktyg för att minska utanförskapet och klassklyftorna, det
är även en mötesplats där barn och ungdomar kan mötas
utan att föräldrarnas ekonomi, närvaro/frånvaro och/eller
engagemang/tid ska vara ett hinder eller möjlighet.

Tills vi har en läxfri skola vill Unga Örnar
tillsammans med ABF erbjuda läxläsning
för så många barn som möjligt!

ABF är en viktig del av arbetarrörelsen och har erfarenhet
av det pedagogiska arbetet som krävs för att bedriva en
lyckad läxläsningsgrupp. Ledarna för verksamheten ska
känna sig trygga när de håller verksamheten och här kan
ABF utgöra en trygghet. På lokalnivå kan ABF vara ett
pedagogiskt stöd till läxläsningsgruppen.
FN:s Barnkonvention artikel 28 och 29 behandlar
barns rätt till gratis grundskoleutbildning samt förklarar
syftet med utbildningen. Artiklarna säger att utbildningen
ska förbereda barnet för livet, utveckla respekt för mänskliga rättigheter och fostra i en anda av förståelse, fred,
tolerans och vänskap mellan folken. Därför är det viktigt
att skolan ska vara gratis, om skolan ger läxor ska inte det
kosta extra att klara av sin utbildning och skolgång.

Innehållsförteckning
CHECKLISTA – KOM IGÅNG!
1. Bestäm var läxläsningen ska starta

4. Inskaffa material och mellanmål

Ta kontakt med skolan

Sponsring

Ta kontakt med ABF och Unga Örnar

Material

Hitta en bra lokal

Mellanmål

2. Ledare

5. Då läxläsningen är igång

Rekrytera ledare

Förslag på upplägg

Utbildning för ledare
Fördela ansvar mellan ledare
Schema för ledare

Rekrytera medlemmar till Unga Örnar
Läxläsning som studiecirkel
Kom överens om ett gemensamt förhållningssätt
Skapa gemenskap

3. Informera inför uppstart

Kontakt med föräldrar

Informera på skolan

Mini-utvärderingar

Informera föräldrar
Tydlighet om vad barnen erbjuds

6. Avslutning med ledare och deltagare
7. Utvärdera terminen som gått
8. Verktygslåda
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Att starta en
läxläsningsgrupp
BESTÄM VAR LÄXLÄSNINGEN SKA STARTA
Vill du vara ledare för en grupp av yngre elever? Eller
ska läxläsningen vara till för dig som startar gruppen?
Ni kanske är ett gäng vänner som träffas och pluggar
ihop? Ska läxläsningen vara i ditt bostadsområde eller
i kommunens centrum? Fundera över var och för vilka
ni ska starta läxläsning. Ta reda på vilket behov som
finns i olika stadsdelar för att veta var det passar bäst att
starta en läxläsningsgrupp, på vissa skolor finns det redan
läxläsning och på andra skolor finns det inte.
TA KONTAKT MED SKOLAN
Nästa steg är att ta kontakt med rektorn och elevrådet på
den tilltänkta skolan och ha en dialog om vad eleverna
skulle behöva och vad ni skulle vilja göra. Ett tips är att
börja med att fokusera på en skola och prova på att bedriva läxläsning en termin. Därefter kan man fundera över
om man vill sprida verksamheten till fler skolor, i hela
bostadsområdet eller stadsdelen.
TA KONTAKT MED ABF OCH UNGA ÖRNAR
Unga Örnar är ABFs barn- och ungdomsorganisation och
ABF är Unga Örnars studieförbund. Det är i Unga Örnar
läxläsningsverksamheten bedrivs men som studieförbund
har ABF också en viktig roll. ABF kan exempelvis hjälpa
till med praktiska saker såsom att kopiera upp flyers, ord-

na med material och lokaler. De kan också tillsammans
med Unga Örnar anordna cirkelledarutbildningar om
läxläsning. ABF är ett viktigt pedagogiskt stöd. Ta kontakt
med er lokala ABF-avdelning och Unga Örnar-avdelning
för att få veta exakt vad ni kan få hjälp med. Om ni har
svårt att få tag i de lokala avdelningarna kan ni också
kontakta ABFs eller Unga Örnars förbundsexpedition så
hjälper de er vidare.
HITTA EN BRA LOKAL
Det finns både för- och nackdelar att ha läxläsningen
i skolans lokaler, så fundera igenom det noga innan.
En fördel med att vara i skolans lokaler är att de är
tillgängliga och man enkelt kan få hjälp av personalen på
skolan. Nackdelen kan vara att er verksamhet blir för sammankopplad med skolans och att barnen inte känner att
det är frivilligt. Det kan vara skönt för barnen att komma
bort från skolan som de varit i hela dagen.
Prata med Unga Örnar eller ABF som kan ha lokaler
för sina andra verksamheter. De kan också ta kontakt med
andra, till exempel Hyresgästföreningen, som har kvarterslokaler eller samlingslokaler där ni kan vara. Ett annat
alternativ är att prata med den lokala fritidsgården och se
om ni skulle kunna få vara där.
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Ledare
REKRYTERA LEDARE
När ni bestämt var ni ska starta läxläsningen är det dags
att rekrytera ledare. Det finns många sätt att bli fler ledare
på. Prata med personer runt omkring er, personer som
är ledare eller kanske lärare som vill hjälpa till. Om det
finns en lärarutbildning i er stad, en gymnasieskola med
barn- och fritidsprogram eller ett lokalt ungdomsråd är
det bra ställen att rekrytera ledare från. Ni kanske kan
besöka dem och berätta mer om Unga Örnar och ABF eller varför inte hålla en föreläsning om barnkonventionen
för att engagera fler? Ett annat alternativ är att kontakta
PRO (Pensionärernas Riksorganisation) eller LO (Landsorganisationen i Sverige) och se om de vill vara med i
uppstarten. Att vara ledare för läxläsning är en möjlighet
att få massor av träning i pedagogik och erfarenheter om
hur det är att leda en grupp. En erfarenhet som ni lär er
mycket av och som kan vara meriterande då ni söker jobb.
Ju fler ledare man är desto fler är ni som delar ansvaret för att verksamheten fungerar bra. Försök samla
ihop en ledargrupp på ca 5 personer i början. Viktigt att
poängtera är att alla olika typer av ledare behövs. Vissa
kanske brinner jättemycket för organisation och vill göra
scheman, planera möten och söka sponsring. Andra kanske vill jobba med att marknadsföra läxläsningen medan
vissa vill vara ledare för gruppen och hjälpa barnen direkt.
Men oavsett vad ens intresse är så kan alla olika slags ledare bidra på olika sätt.
Om ni har svårt att hitta ledare kan ni skicka ut en
fråga till www.volontarbyran.org och se om ni kan hitta
någon volontär som vill hjälpa till.
UTBILDNING FÖR LEDARE
Det är viktigt att du känner sig trygg innan du blir ledare för en grupp. Därför kan det vara bra att ha träffar
innan och under tiden då ni pratar om till exempel normer, värderingar, förebilder, gruppdynamik, fördomar,
jämlikhet och jämställdhet. I slutet av detta studiematerial
finns något som vi kallar för verktygslådan. Där har vi
samlat olika övningar och tips som kan vara bra när ni ska
planera en ledarträff eller utbildning.
Både Unga Örnar och ABF erbjuder olika typer av ledarutbildningar, exempelvis kan Unga Örnar tillsammans
med ABF anordna en cirkelledarutbildning. En sådan
utbildning kan inkludera fördjupning om just läxläsning
men också grunderna kring studiecirklar, pedagogik, ledarskap, normer, värderingar och rollen som cirkelledare.

Diskutera skillnaden på att lyssna och att höra, det är
en viktigt skillnad och inom läxhjälpsverksamheten av
största vikt att ledarna lyssnar och tar in behov och inte
bara hör vilka behoven är.
FÖRDELA ANSVAR MELLAN LEDARE
Det är viktigt att det finns möjlighet att kunna sitta med
ett barn under hela tiden om det behövs så att hen känner
att de får den hjälp de verkligen behöver. Om det är mellan 10 och 15 deltagare kan det behövas 3-4 ledare per
gång. I verktygslådan finns lite tips om hur du kan tänka
kring just inlärning.
Det är bra om ni som har dragit igång läxläsningen och
ska vara ledare har en bra organisation runt er. Fördela
ansvaret vid exempelvis öppning, stängning och fika mellan er, så att det inte blir en person som är ansvarig för
allt. På så sätt får alla en betydande roll i organisationen.
Ett förslag är att ha en Facebook-grupp för ledare där man
kan planera och hålla kontakt med varandra. Kom ihåg
att hålla Facebook-gruppen uppdaterad och levande.
SCHEMA FÖR LEDARE
På mini-utvärderingarna (under avsnitt 5) kan man göra
upp schema för träffarna och skriva upp vilka som är med
vilka dagar. Ett tips är att göra schema över en månad i
taget, då är det lättare att hålla koll och känna sig delaktig
och motiverad att fortsätta. Det får aldrig bli ett ”måste”
att bedriva läxläsningen utan det ska vara något positivt.
Alla i gruppen ska känna sitt ansvar och sin betydelse för
att det ska bli kul.
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Informera
INFORMERA PÅ SKOLAN

INFORMERA FÖRÄLDRAR

Nu börjar uppstarten närma sig! Ni har bestämt er för att
ordna läxläsning, kul! Då har ni kommit långt. Nästa steg
är att prata med skolans rektor om att få informera på
skolan dagarna innan. Fråga om ni kan få göra klassbesök
där ni berättar om läxläsningen och sätta upp ett bokbord där många elever rör sig, exempelvis i närheten av
matsalen eller om skolan har ett café. Gör en liten flyer
med information om förutsättningarna, att de ska ta med
läxorna, var ni håller till, vilken dag, vilken tid och att
ni bjuder på fika. Glöm inte att ha kontaktuppgifter på
flyern. Ett tips är att vara på skolan på morgonen och dela
ut frukostpåsar som både innehåller frukost och information om läxläsningen. Ett annat tips kan också vara att
använda sociala medier för att sprida information, till
exempel starta upp en Facebook-sida för alla deltagare.

Förutom att göra reklam på skolan kan det vara bra att
informera föräldrarna om läxläsningen. Ni kanske kan
sätta upp lappar i närområdet där ni informerar om
läxläsningen eller besöka några föräldramöten om det
passar in i tid. Om skolan har ett veckobrev, fråga om
du kan få några rader där. Det kan också vara smart att
trycka upp information på flera språk så att alla föräldrar
kan ta del av informationen. Om ni inte har möjlighet
att översätta själva kan ni fråga ABF om hjälp eller gå in
på www.volontarbyran.org och se om ni kan hitta någon
volontär som vill hjälpa till.
TYDLIGHET OM VAD DELTAGARNA ERBJUDS
När ni ska informera inför uppstarten är det viktigt att
ni ledare är överens om vad det är ni erbjuder barnen.
För vissa barn är det självklart att man har en plats att
läsa läxor på hemma medan för andra finns inte den
möjligheten. Oavsett barnens förutsättningar så är det ni
erbjuder lika för alla barn. Förutom en plats att läsa läxor
på kan ni också erbjuda exempelvis gemenskap, roliga
aktiviteter, en kul avslutning samt möjligheten att delta
på andra verksamheter inom Unga Örnar. Oavsett vad det
är ni erbjuder kan det vara bra att ha det klart när ni ska
göra reklam för läxläsningen.
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Inskaffa material
och mellanmål
SPONSRING

MATERIAL

Mycket av det material och det mellanmål som behövs för
läxhjälp finns det en sponsor som kan tänka sig att hjälpa
er med. I början av verksamheten kan det vara svårt att
hitta ekonomiskt stöd, därför är det bra om ni i ledargruppen pratar ihop er om vad ni kan tänka er att ge till
en eventuell sponsor.

Här under finns en lista på saker som kan vara bra att ha
under läxläsningstillfällena:
– Blyerts- och färgpennor
– Pennvässare
– Sudd
– Linjerat- och rutat papper
– Linjaler
– Lexikon
– Kartbok
– Nationella prov
– Miniräknare
– Eventuellt dator, kan det finnas i lokalen?

Exempel: Ni i gruppen vill bjuda på mackor och risifrutti
under varje tillfälle. Ni går till den lokala matbutiken och
pratar med ägaren, berättar om er vision, att ni vill bidra
till en avgiftsfri läxläsningsverksamhet och att ni vill att
butiken ska sponsra med 20 frallor i veckan, eller 20 risifruttiförpackningar. Det ni kan erbjuda i utbyte är att på
alla informationsblad ni ger ut kommer det stå längst ner
att butiken sponsrar läxhjälpen.
Om gruppen behöver pennor kan ni gå till den lokala
bokhandlaren och göra samma process där. Berätta vad ni
vill göra, varför ni vill göra det och hur butiksägaren kan
hjälpa till. Avsluta med att komma fram till vad butiksägaren kan få tillbaka av samarbetet.
Unga Örnar har många vänner runt om i arbetarrörelsen, om ni i början av processen pratar med dem så kan
de kanske hjälpa till med att bidra med pengar, lokaler,
pennor eller fika.

Exempel på vänorganisationer:

MELLANMÅL
Mellanmål är en bra grej! Många kommer direkt från
skolan och därför behövs ett mellanmål som ger kraft och
energi att orka med läxläsningen. Mellanmålet ger också
en värdefull möjlighet att skapa en gemenskap och att
bygga upp en relation till barnen när man sitter och fikar
tillsammans.
Det finns flera organisationer som sponsrar den här
typen av verksamheter. Ta kontakt med er lokala matvarubutik, se ovan, om sponsring.
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Då läxläsningen
är igång

REKRYTERA MEDLEMMAR TILL UNGA ÖRNAR

FÖRSLAG PÅ UPPLÄGG
Rekrytera medlemmar till Unga Örnar
Läxläsning som studiecirkel
Kom överens om ett gemensamt förhållningssätt
Skapa gemenskap
Kontakt med föräldrar
Mini-utvärderingar
DÅ LÄXLÄSNINGEN ÄR IGÅNG

Förslag på Upplägg
Det är viktigt att ni som bestämmer er för att starta upp
läxläsningen också gör ett upplägg som passar er så att det
ni gör blir roligt och passar in i er vardag. Det finns inget
rätt eller fel. Men för att komma igång kan ni hämta idéer
ifrån upplägg som Unga Örnar har använt sig av.
– Erbjud läxläsningen en dag i veckan mellan kl. 15
och 18
– 3–5 ledare per tillfälle – behöver inte alltid vara samma
men det är bra om det finns återkommande ledare som
barnen känner sig bekväma med
– Fritt och frivilligt deltagande
– Alla barn är välkomna (kan dock vara bra att avgränsa
till några årskurser) – alla som kommer måste läsa läxor
– Erbjuder hjälp i alla ämnen
– Skapa tillsammans med barnen vilka regler som ska
gälla under läxläsningen
– Var flexibla i att byta upplägg om ni märker att något
inte fungerar hos er
– Glöm inte att du som ledare blir en förebild för barnen
som kommer!

När det kommer nya barn till läxläsningen berätta om
vilka ni är som bedriver verksamheten och fråga om de
vill bli medlemmar i Unga Örnar. När ni startar upp
läxläsningen startar ni också upp en avdelning inom Unga
Örnar, kontakta Unga Örnars Riksförbund så berättar de
hur ni går tillväga. Läxläsningen ska vara avgiftsfri för alla
barn och ungdomar som vill vara en del av den. Detta
eftersom Unga Örnar och ABF ser att det finns barn och
ungdomar som inte har råd att betala för läxhjälp. Vi anser att alla barn ska ha råd att klara sin skolgång, därför
bidrar vi med det vi kan.
För att bli medlem i Unga Örnar så registrerar man sig
på hemsidan. Men ni som ledare kan också ha en lista där
deltagarna som kommer kan skriva upp sina kontaktuppgifter, en lista som ni sedan kan registrera i Unga Örnars
hemsida. Det är bra om alla deltagare som deltar på
läxläsningen är medlemmar eftersom de då är försäkrade
genom Unga Örnar.
LÄXLÄSNING SOM STUDIECIRKEL
Har ni gått en studiecirkel tidigare känner ni säkert till
hur man arbetar, men har ni bara gått traditionella utbildningar innan så är folkbildningstanken kanske inte
lika självklar. Grunden i cirkeln är att man lär sig tillsammans. Det finns ingen lärare som säger att så här ska vi
göra, utan ledaren delar med sig av sina kunskaper utifrån
deltagarnas vilja och behov. Cirkeln bygger på delaktighet
och att deltagarna inspirerar varandra. Det är ett aktivt
och kreativt sätt att lära. ABF är specialister på studiecirklar och ni kan vända er till er lokala ABF avdelning för
råd och stöd för hur ni bäst utformar er verksamhet som
en cirkel.
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Ni utser en ledare och tillsammans planerar gruppen hur ni vill lägga upp cirkeln. Utifrån gruppens
förväntningar och erfarenheter gör ni en studieplan som
blir ert arbetsdokument. En studieplan ger struktur och
gör att alla vet vad man kommer att fokusera på och gör
att deltagarna får ett gemensamt mål.
En studiecirkel inom läxläsningen kan vara till exempel planeringsträffarna innan man startar upp
läxläsningen eller en ledarcirkel för varje gång man bedriver läxläsningen. Det kan också vara en grupp barn som
kommer varje gång och läser matte och då kan man skapa
en studiecirkel för dem.
KOM ÖVERENS OM ETT GEMENSAMT
FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Det är viktigt att både ledare och barn har tydliga
möjligheter att delta i verksamheten. En grundvärdering
för oss handlar om demokrati och delaktighet. Därför
är det viktigt att ni tillsammans kommer överens om ett
gemensamt förhållningssätt på läxläsningen. Ett tips är
att gå en runda med barnen där de får säga vilka ”regler”
som ska finnas, skriva ner dem och göra en plansch tillsammans med barnen. En förutsättning kan vara att här
hjälps vi åt med läxläsningen och ingen fråga är för dum
att ställa.
SKAPA GEMENSKAP
Det är de små sakerna som gör att gemenskap skapas. Exempelvis att ni ledare kan namnen på barnen, att alla fikar
tillsammans och får berätta om sig själva. Eller varför inte
leka en lärande lek som ”hänga gubbe”? Genom att skapa
en gemenskap i gruppen kan man också locka andra som
tidigare inte velat/vågat vara med eftersom de också vill
vara en del av gemenskapen.

KONTAKT MED FÖRÄLDRAR
Det är viktigt att man fortsätter ha kontakt med
föräldrarna även efter att man har startat läxläsningen.
Ni kan på olika sätt ha fortsatt kontakt med barnens
föräldrar, till exempel att informera om verksamheten
på skolans föräldramöten, eller ha ett eget föräldramöte.
Ett tips är också att ringa hem till föräldrarna när barnen
gjort något bra eller lärt sig något nytt. Även här är det
viktigt att man tar hänsyn till olika språkbarriärer, kanske
finns det någon av ledarna som kan tolka eller så kanske
man även här kan ta hjälp av ABF eller volontärbyrån.
MINI-UTVÄRDERINGAR
Under terminens gång kan det komma upp olika hinder
och problem och därför kan man ha mini-utvärderingar
en gång i månaden för att kolla av:
– Vad går bra?
– Vad går mindre bra?
– Vad kan utvecklas eller förbättras?
Delaktighet och demokrati är grundläggande värderingar
i både ABF och Unga Örnar. Därför är det viktigt att
fråga vad barnen som kommer till läxläsningen tycker och
låta dem vara med och bestämma hur verksamheten ska
vara. Mini-utvärderingar kan också göras enskilt bland
ledare för att se hur ni kan utveckla verksamheten till att
bli ännu bättre.
En annan form av utvärdering är att blåsa upp två ballonger i olika färger och skicka runt dem i rummet. Den
som håller i ballongen får svar på frågan den medför. Exempelvis, vad gillar jag med läxläsningen i denna grupp?
Vad saknar jag i denna grupp? Då får barnen en chans
att svara på frågorna och vara med och påverka samtidigt
som ni ledare kan lyssna på vad barnen har att säga.
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Avslutning med ledare
och deltagare
Det är alltid kul att fira när man gjort något bra! Fråga
barnen vad de tycker om att göra utöver läxläsning och
gör det, eller prova på något de aldrig gjort tidigare! Ett
tips kan vara att kolla upp vad Unga Örnar och ABF har
för andra verksamheter och prova på den eller starta upp
egen verksamhet. För att ha en avslutning som kostar, kan
man också söka pengar, kontakta ABF och Unga Örnar så
hjälper de er med hur ni ska göra.
Detta skulle också kunna vara ett sätt att få in deltagare
som hjälpledare i Unga Örnar-verksamheten eller göra att
några barn vill starta upp en egen studiecirkel eller avdelning med ett nytt fokus.
Exempel på avslutningar: Pepparkakshustillverkning, tårtrace, filmvisning.

TÅRTRACE
Likt pepparkakshustillverkningen är detta en gruppaktivitet. Återigen behöver ni välja ett tema och olika kriterier
att bedöma tårtan efter. Denna gång kan ni även ha med
kriteriet smak. Det bästa med att avsluta med tårtrace är
att fikat redan är klart efter tävlingen.
FILMVISNING
Låt barnen välja en film, se på den tillsammans och avsluta med att diskutera vad de tycker om filmen. Vad var
det bästa med filmen? Vad handlade den om? Var det någon scen som var läskig? Var det någon scen som var extra
rolig? Fanns det några dolda budskap?

PEPPARKAKSHUSTILLVERKNING.
Dela in barnen i olika lag. Ge alla ett pepparkakshus-kit,
lite kristyr och olika sorters godis. Bestäm i förväg ett
tema, som exempel Sagan om ringen, i min drömvärld,
bakom månen eller liknande. Uppgiften är att barnen ska
tillverka ett hus som sedan ska granskas utifrån olika kriterier. “Utseende”, “kreativitet”, “bakgrundshistoria”. Må
bästa hus vinna. (Ni kan som ledare se till att poängen bli
lika).
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Utvärdera terminen
som gått
Det är viktigt att utvärdera verksamheten när terminen är
slut, både med barnen och med ledarna.
– Vad har varit bra?
– Vad har varit mindre bra?
– Vad kan vi utveckla och förbättra till nästa gång?
Skriv ner svaren och spara dem, så att det inte glöms bort
när ni startar upp igen, om det kommer nya ledare som
vill veta hur ni gjort tidigare eller om det är andra som ska
ta över verksamheten.

info@ungaornar.se
info@abf.se
www.ungaornar.se
www.abf.se

ALLA BARN SKA KLARA SINA LÄXOR.
Att alla barn ska klara sina läxor är ett mål i Unga Örnar och ABFs projekt
”Jämlika barn” och handlar om att minska konsekvenserna av socialt och ekonomiskt utanförskap för barn i Sverige. Enligt FN:s barnkonvention artikel 28
har “alla barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis” - därför vill
vi starta upp gratis läxläsningsgrupper över hela Sverige.
Genom läxläsningsgrupper kan vi hjälpa till att uppnå målet att alla barn
ska klara sina läxor. ”Alla barn är allas barn” handlar just om att vi tillsammans
har ett ansvar för barns utveckling. Eller som Rebecka Jacobsson från Unga
Örnar Ersboda studiestuga beskrev det:
“Varje gång jag hoppar upp på min cykel för att bege mig till vår
läxläsningsgrupp i Umeå, Studiestugan, så tänker jag på ABF:s motto ”Gör en
annan värld möjlig”. Det gör vi tillsammans, gör det du också!”
Lycka till med er läxläsningsgrupp!
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Verktygslåda
– fördjupning
LÄRANDE
Som ledare är det viktigt att man ser till barnens olika
förutsättningar. I skolan ska alla göra samma uppgifter
men barn har olika lätt och svårt för olika saker. Det
är även viktigt att ni som ledare är medvetna om att
barn också har olika inlärningssätt. Genom att fundera
över hur ni själv bäst lär er, kan det bli lättare att förstå
inlärningsmetoder som andra använder sig av.

Övning
Be ledarna att diskutera, antingen i smågrupper eller i
storgrupp, hur de räknar ut talet “257+182=?”. Under
diskussionen kommer det att bli tydligt att alla har olika
sätt att lära sig på, vilket är något man måste ta hänsyn
till. För ytterligare fördjupning diskutera dessa frågor:
UÊHur är en bra lärare?
UÊOm du haft en bra lärare, vad gjorde den läraren för
att du skulle lära dig?
UÊHur lär du dig bäst?

JÄMSTÄLLDHET, JÄMLIKHET OCH NORMER
I ledargruppen kan det vara bra att diskutera begreppen
jämställdhet, jämlikhet och normer. Detta eftersom det är
viktigt att ni som ledare arbetar för att killar och tjejer ska
få lika mycket plats och för att alla barn ska kunna delta
på lika villkor oavsett bakgrund.
Jämställdhet handlar om att män och kvinnor ska
vara jämställda och ha samma förutsättningar och
möjligheter i samhället. Det bygger på något som vi kalllar könsmaktsordning som handlar om maktfördelning i
samhället, där kvinnor som grupp är underordnade män
som grupp. Det kan exempelvis handla om att män tjänar
mer pengar än kvinnor eller att de tar mer plats än kvinnor på tv, i skolan eller på jobbet.
Jämlikhet däremot handlar om att ingen ska diskrimineras på grund av exempelvis klass, etnicitet, kön,
könsidentitet och könsuttryck, religion, sexuell läggning,
funktionsnedsättning eller ålder. Det kan exempelvis
handla om att det ska finnas en handikappanpassad hiss
så att en person med rullstol kan gå i skolan eller att en
person med utländsk bakgrund inte ska ha svårare att få
ett jobb för att hen inte har ett så kallat ”svenskt” namn.
Jämställdhet och jämlikhet kan också kopplas till
normer som är vår omgivnings mallar på hur vi ska vara

och bete oss. Man kan beskriva det som underförstådda
regler och förväntningar som personer eller grupper har
på andra. Genom att tillhöra det som anses ”normalt”
tillhör någon en norm, och annars inte. Ett exempel på
en norm är att man räcker upp handen i skolan om man
vill fråga något. Normer handlar också om grupper, en
heterosexuell person tänker exempelvis inte på att hen blir
kär i någon av det motsatta könet eftersom det är normen. Däremot får en homosexuell person uppleva att hen
bryter mot normen då hen blir kär i en person av samma
kön.
En kan självklart beskriva begreppen mer ingående om
en vill det. Utifrån beskrivningarna ovan har vi formulerat
diskussionsfrågor och några övningar som ni i ledargruppen kan göra för att skapa en diskussion kring detta.
DISKUSSIONSFRÅGOR
UÊVad stöter du på för normer i vardagen?
UÊFinns det bra normer?
UÊKommer det alltid att finnas normer?
UÊHur kan man bryta normer?
UÊOm alla är för jämställdhet, varför är då samhället
inte jämställt? Vad är hindret?
UÊHur förväntas en tjej, respektive en kille vara? Är det
bra eller dåligt? Vad är bra med det? Vad är dåligt
med det?
UÊPå vilka sätt märker du i din vardag att tjejer som
grupp är underordnade killar som grupp?
UÊVilka grupper är du med i under en kort period och
vilka tillhör du hela livet? Den klass du går i är till
exempel en grupp du tillhör en kort period, medan
ens religion ofta är en grupp som du tillhör hela livet.
UÊVarför ses homosexuella som en grupp men inte
heterosexuella?
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ÖVNING: NÄR TÄNKTE JAG SENAST PÅ MITT?
Be deltagarna sitta tysta själva och fundera på när de senast tänkte på deras:
UÊKön

När alla påståenden är klara ber du deltagarna att läsa
upp sina roller för varandra. Fråga sedan deltagarna:
UÊHur kändes det att ta ett steg framåt – hur kändes
det att stanna kvar?
UÊFör de som ofta tog ett steg framåt, när började de
märka att andra inte rörde sig lika snabbt framåt som
de själva?

UÊEtnicitet
UÊFunktionalitet
UÊSexuella läggning

Be dem skriva ner sina svar. Om gruppen vill kan ni sedan
ha en diskussion i helgrupp, men det räcker också med att
de själva har reflekterat över vilka normgrupper de tillhör/
inte tillhör och hur det påverkar dem i vardagen.
ÖVNING: ETT STEG FRAMÅT
Skapa en lugn atmosfär och be deltagarna att vara tysta.
Dela ut rollkorten slumpvis, ett kort till varje deltagare.
Ge deltagarna tid att läsa texten tyst för sig själva. Be
deltagarna fundera en stund och försöka föreställa sig hur
deras roller ser ut och uppmuntra dem att använda sin
fantasi för att leva in sig i rollen. Hur var din barndom?
Vad gör du om dagarna? Åker du på semester? I så fall
vart? Vad gör dig rädd? Vad drömmer du om?
Be deltagarna, fortfarande under tystnad, att ställa sig
upp på en linje bredvid varandra. Berätta att du kommer
läsa upp ett antal påståenden. Påminn deltagarna om att
de tar ställning till påståendena utifrån sina roller. Varje
gång som deltagarna håller med, tar de ett steg framåt.
Räkna med cirka 30 centimeter per steg. Pausa en stund
mellan varje påstående för att låta deltagarna ta ett steg
framåt. Be deltagarna att vända sig om för att se deras
position i förhållande till de andras.

UÊPå vilket sätt skiljer sig deras verkliga liv från deras
rollers liv?
UÊVad kan vi som individer göra för att alla ska hamna
lika långt fram i samhället?

I rollkorten finns bara en liten del av varje persons identitet med. Om det inte är utskrivet vad personen har för
etnicitet, sexuell läggning, funktionsförmåga eller kön,
kan vi fråga oss vad vi själva lägger in? Detta är ett mycket
tydligt sätt att synliggöra hur ingrodda våra normer är.
Alla har en sak gemensamt, de gillar att laga mat. Fråga
deltagarna om vad som stod på deras rollkort och vad de
själva tolkade in i rollerna:
UÊVilket kön fick de? Vilken hudfärg?
UÊVilken sexuell läggning?
UÊOm inget annat sägs förutsätter vi ofta att en
person är vit, man, heterosexuell och utan
funktionsnedsättning. Varför?
UÊHur stor roll spelade deltagarnas fördomar om
människor när de valde om de skulle röra sig framåt
eller inte i övningen?
UÊFråga personen längst bak och personen längst fram
om de hade något gemensamt?

På följande sidor hittar du Rollkort och
Påståenden till övningen ”Ett steg framåt”.
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ROLLKORT TILL ÖVNINGEN ”ETT STEG FRAMÅT”

17-årig tjej som läser samhälle på gymnasiet. Bor med sina föräldrar och en
lillebror. Gillar att laga mat.

65-årig homosexuell kvinna som just
har gått i pension efter att ha jobbat
på skatteverket. Född i Vitryssland. Lever med sin sambo. Deras två barn har
flyttat hemifrån. Gillar att laga mat.

43-årig heterosexuell man som jobbar
som personlig assistent. Invandrade
från Bosnien för 6 år sedan. Bor ensam. Gillar att laga mat.

14-årig samisk kille som tycker om att
spela fotboll. Bor i en förort med sin
mamma och lillasyster på 7 år. Gillar
att laga mat.

76-årig änka som jobbat som mellanchef på socialkontoret. Bor i en förort.
Gillar att laga mat.

27-årig romsk man som läser Svenska
För Invandrare. När han är klar vill han
söka jobb. Gift och har barn. Gillar att
laga mat.

45-årig homosexuell manlig bankchef
som tycker om opera. Bor själv i ett
arkitektritat hus. Gillar att laga mat.

50-årig utbildad läkare från Saudiarabien. Kom till Sverige för 9 år sedan
och har sedan dess drivit en kiosk i en
förort. Gillar att laga mat.

37-årig vit heterosexuell man som jobbar som revisor. Gillar att laga mat.

50-årig kvinna som forskar inom filosofi. Hon bor i en villa utanför en mellanstor stad tillsammans med sin man.
Gillar att laga mat.

23-årig tjej som kommer från Kurdistan
och jobbar som servitris. Bor i en etta i
en mellanstor stad. Gillar att laga mat.

21-årig tjej som bloggar och ibland får
jobba som programledare. Har nyligen
fått diagnosen Aspergers syndrom.
Gillar att laga mat.
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43-årig heterosexuell man som jobbar
som universitetslärare i företagsekonomi.
Har även mindre förtroendeuppdrag för
Folkpartiet. Är frånskild och har delad
vårdnad av två döttrar. Gillar att laga mat.

32-årig rullstolsburen kvinna. Jobbar
med kontorsarbete på en bank. Bor
med sin sambo. Gillar att laga mat.

35-årig ensamstående mamma,
invandrad från Chile. Jobbar i en
underklädesbutik. Gillar att laga mat.

25-årig man med ett psykiskt funktionshinder. Bor tillsammans med sin
flickvän och en hund. Gillar att laga
mat.

20-årig heterosexuell kille som söker
jobb. Bor hemma hos sina föräldrar
och spelar dataspel. Gillar att laga
mat.

87-årig demenssjuk kvinna. Bor på ett
demensboende och har jobbat som
mäklare. Gillar att laga mat.

34-årig manlig sjuksköterska. Bor tillsammans med sin pojkvän i en 3:a i
förorten. Tycker om att äta sushi. Gillar
att laga mat.

10-årig pojke. Har skilda föräldrar och
bor varannan vecka. Har ett halvsyskon
hos båda föräldrarna. Gillar att laga
mat.

25-årig kvinnlig byggnadsarbetare. Bor
med sin pojkvän i centrala stan. Har
stort intresse för träning och film. Gillar
att laga mat.

16-årig adopterad tjej från Sri lanka.
Bor tillsammans med sina föräldrar i
villa. Tycker om att spela handboll och
shoppa. Gillar att laga mat.

68-årig tant som jobbar ideellt på
Röda korsets butiker om dagarna. Bor
tillsammans med sin gubbe. Gillar att
laga mat.

41-årig kvinna som driver en pizzarestaurang. Bor ovanpå restaurangen i
en liten lägenhet tillsammans med sin
flickvän och deras son. Gillar att laga
mat.
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PÅSTÅENDEN TILL ÖVNINGEN ”ETT STEG FRAMÅT”

Jag har aldrig blivit diskriminerad på grund av mitt kön
Folk har aldrig reagerat när jag berättat vilket kön min partner har
Mina högtider finns i den svenska almanackan
Jag har aldrig problem med att vistas och förflytta mig i små
butiker och caféer
Jag har aldrig behövt förklara min sexualitet
Jag har aldrig haft problem med att bli respekterad
Jag har aldrig känt mig hotad i en situation då jag uttryckt min
åsikt
Folk lyssnar alltid på mig när jag pratar
När jag är och handlar kan jag välja fairtrade och miljövänligt
oavsett pris
Jag kan bli vad jag vill när jag blir stor
Jag har växt upp i villa
Jag har blivit nekad ett jobb trots att jag har haft kompetensen
för det
Jag går hellre på opera än tittar på Idolfinalen på en fredagskväll
Jag hade eget rum när jag bodde hemma/har eget rum
Jag blir ständigt påmind om min hudfärg/ursprung i olika
situationer
I mitt bostadsområde är minst 90 % av invånarna etniskt svenska
Jag har aldrig blivit sexuellt trakasserad
Jag har aldrig känt mig utanför
Jag har aldrig behövt tänka på att få pengarna att räcka till
Jag gillar att laga mat.
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Syftet med denna övning är att reflektera kring
påståendena och förklara hur man tänker kring dem.
Samla alla deltagare i rummet och berätta att du kommer att läsa upp ett påstående med fyra alternativa
ställningstaganden. Deltagarna ska sedan själva fundera
över vilket alternativ de tycker stämmer bäst in och ställa
sig i det hörn som representerar det alternativet. Efter
att alla deltagare placerat ut sig ber du några i varje hörn
förklara varför de ställt sig just där. Du kan också låta deltagarna byta hörn efter att de hört de andras åsikter. Hitta
gärna på egna påståenden och alternativ och tänk på att
ett hörn alltid ska vara ”eget alternativ”.
Tänk på! Det finns inga rätt eller fel i denna övning.
Alla får tycka vad de vill, meningen med övningen är att
lyssna på varandras tankar och synsätt.
TEMA: DISKRIMINERING OCH NORMER
Vem har störst påverkan på hur vi ska vara?
UÊMedia

Den största fördelen med att uppfattas som
svensk i Sverige är:
UÊAtt man slipper bli bortsorterad när man söker jobb
för att man har ett utländskt namn
UÊAtt det är lättare att få bostad
UÊAtt man slipper svara på frågan varifrån man kommer
hela tiden
UÊEget alternativ

Den största fördelen med att vara man är:
UÊAtt man får högre lön än sina kvinnliga kollegor
UÊAtt man inte är lika rädd när man går hem på kvällen
UÊAtt man inte förväntas göra lika mycket hemarbete
UÊEget alternativ

UÊStatsministern

Den största fördelen med att vara
heterosexuell är:

UÊKompisar

UÊAtt man får gifta sig var som helst i hela världen

UÊEget alternativ

UÊAtt man kan hångla på bussen utan att någon tittar
snett

Den som har makt i samhället är den som:

UÊAtt man slipper komma ut för farmor

UÊHar pengar
UÊAndra människor lyssnar på
UÊSes som ”normal”
UÊEget alternativ

UÊEget alternativ

Fattigdom är:
UÊBrist på pengar
UÊBrist på rättigheter, t.ex. hälsa och utbildning
UÊBrist på möjligheter att påverka sitt liv
UÊEget alternativ
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