
Har du asylelever i din klass? 

 
På flykt har nu genomförts på Jamtli i 12 år. En stor förändring som vi kan notera de senaste 

åren är det ökade antalet asylelever i länets skolklasser. Detta är självklart väldigt positivt! En 

fråga som uppstår är dock: ska dessa elever delta i På flykt? 

 

När programmet På flykt skapades 2004 var det ett program utformat för ”svenska” elever, 

dvs personer som inte har egen flyktingerfarenhet. Programmets utformning idag har 

fortfarande den utgångspunkten. Det finns inget syfte i sig att låta flyktingelever utsättas för 

en flykt en gång till…. 

Vi vill dock tänka att det i vissa fall kan vara positivt att flyktingelever deltar, dels för att de i 

direkt anslutning till programmet kan bekräfta/dementera det eleverna får uppleva, dels för att 

det skulle kunna ge dem en ny roll i elevgruppen med ökat intresse/förståelse för deras 

bakgrund. Detta har vi erfarit i vissa fall. Men vi har också erfarenhet av att detta inte sker. 

 

Vi vill att ni som lärare noga tänker igenom följande punkter innan ni avgör om det är 

lämpligt att just era asylelever deltar. 

 

 På flykt innebär att eleverna (i rollspelet) kan utsättas för kränkande handlingar och 

ord (t ex svordomar och fördomsfulla uttryck) på ett sätt som kan vara OK om man 

har distans till situationen, men som kan upplevas väldigt obehagligt om man har 

verklig erfarenhet av liknande situationer. Att delta i På flykt skulle kunna innebära att 

otäcka minnen rivs upp på ett negativt sätt som riskerar att inte följas upp efteråt. En 

sådan uppföljning ingår inte i programmet på Jamtli. 

 

 Deltagarna ”låtsas” att de är flyktingar. Tolv års erfarenhet visar att detta fungerar och 

kan kännas OK rent etiskt med tanke på det syfte rollspelet har, dvs ge inblick i vad 

det innebär att vara på flykt. Det kan dock upplevas märkligt (t o m otrevligt) att som 

flykting uppleva svenska elever göra detta, liksom att göra det själv. 

 

 De asylelever som går i länets skolklasser har helt olika upplevelser och erfarenheter 

med sig i bagaget.  Jamtli möter totalt 40 skolklasser i På flykt under en säsong (ca 

1 200 elever). Det finns ingen praktisk möjlighet att ta hänsyn till, eller på ett positivt 

sätt ”dra fördel av” alla dessa olika bakgrunder, även om vi skulle önska att det gick. 

 

 Tidigare erfarenheter visar att i de flesta fall är det svårt för medföljande asylelever att 

komma till tals och få den aktiva roll de skulle kunna ha i programmet. De blir ofta 

tysta och ”osynliga”. 

 

För vissa elever kan det vara positivt att delta, för andra definitivt inte. Vi förutsätter därför att 

ni som lärare tar ansvar för att detta beslutas efter noggrant övervägande. Om ni väljer att låta 

era asylelever delta vill vi få information om detta i förväg, samt information om vilken 

bakgrund/nationalitet de har. Vi vill också poängtera vikten av att ni följer upp besöket och 

diskuterar upplevelserna i klassen efteråt, tillsammans med asyleleverna. 

Vi tar gärna emot feed back från er angående hur besöket upplevts och hanterats hos er!  

 

Tack för er medverkan i detta! 

 

Pedagoger och aktörer på Jamtli 


