


PERSPEKTIV 



MODERN NOMAD 



MÄNNISKOR PÅ FLYKT 



KULTURMÖTEN 



SVERIGE 
• Fred i 200 år 

• Fem sekel gammal statsbildning 

• Starka institutioner 

• Demokrati 

• Jämställdhet , jämlikhet 

• Yttrandefrihet 

• Religionsfrihet 

• Individualistiskt 

• Hög tillit 

• Hög utbildningsnivå 

 

 



     

 ” Att värdera och bedöma 

verkligheten efter vissa fasta 

regler och föreställningar är en 

gemensam process för alla 

människor i världen, det är 

reglerna och föreställningarna 

som skiljer sig åt… ” 



MÖTET MED FAHTIMA 
• Utbildning 

• Kunskaper och färdigheter 

• Arbetslivserfarenhet 

• Hur ser hon på att arbeta? 

• Självbild? 

• Syn på sin roll inom familjen? 

• Hur ser hon på sin ålder? 

• Ansvar och lojaliteter 

• Finns det yrken som är ”förbjudna”? 

• Skola, läroplan, pedagogik 

• Hälsa och ohälsa? 

 

 

 

 

 

 

     

 



WORLD VALUE SURVEY 



WORLD VALUE SURVEY 



GRUPPKULTUR 
FAMILJEN MINSTA ENHETEN I 

SAMHÄLLET 

 
 

INDIVIDKULTUR 
INDIVIDEN MINSTA ENHETEN I 

SAMHÄLLET  



  GRUPPKULTUR / INDIVIDKULTUR 

 Kollektivet 

 Vi 

 Svag stat 

 Hierarki 

 Patriarkala strukturer 

 Gemensamma beslut 

 Familjens ansvar 

 Äldre lär yngre 

 Kontrollerad sexualitet 

 Delaktighet 

 Skam 

 Individen 

 Jag 

 Stark stat 

 Platta strukturer 

 Jämlikhet 

 Individuella beslut 

 Samhällets ansvar 

 Experter 

 Fri sexualitet 

 Självständighet 

 Skuld 





SKOLA 
• Läroplan 

• Skolans mål 

• Individuell utvecklingsplan 

• Kritiskt och självständigt tänkande 

• Eget ansvar 

• Idrott, musik, sex och samlevnad 

• Rättigheter / skyldigheter 

• Jämlikhet, demokrati 

• Föräldrainflytande / samarbete 

 

 

 

 





FÖREBILD 



 FERHAT 

BAYSAL 



GEMENSKAP 



  KULTUR, TRADITION, RELIGION 



KULTUR 



KULTUR 

• Olika sätt att tolka verkligheten 

• Ett kollektivt medvetande med    skrivna och 

oskrivna regler 

• Kulturen skapar ordning och gör världen 

begriplig 

• Ger en gemensamma normer samt 

värdegrund  

• Tidsuppfattning 

• Förutsägbar 

• Ett manus över hur vi bör leva vårt liv 



  TRADITION 





  



RELIGION 



TILL GUDARNA 









• Finns det situationer där vi kan göra 

undantag på grund av kultur, tradition 

eller religion? 

• I så fall vilka? 

• Vilka konsekvenser kan det få? 

 



KOMMUNIKATION 



KULTURGRAMMATIK 

   pålitlig  hänsynsfull 

ansvarsfull  delaktig 

     hjälpsam  normal              

goda chanser  strax     

  ärlig  punktlig  kanske 





SYN PÅ SÄKERHET 



FLYKTINGSITUATIONEN I 

LIBANON 









IOM 

















FLYKTING MINISTERN 



AFGHANISTAN 

















SOMALIA 





SOMALIA 
• Nomadsamhälle 

• Klan 

• Tillit 

• Namn 

• Familj och barnuppfostran 

• Skriftspråk 

• Språk 

• Tid 

• Rättsväsendet 

• Skola 

 





 

 









NYFIKENHET 



” Sträva efter att bemöta människor 

såsom de vill bli bemötta” Stefan Einhorn 



DET GODA MÖTET 

• Jag har något att lära mig av varje individ jag 

möter 

• Jag har själv ansvar för hur jag väljer att tolka 

det jag ser och upplever 

• Jag har ansvar för mina tankar 

• Verkligheten och min uppfattning av 

verkligheten är inte desamma 

• Möt en individ, inte en kulturrepresentant 

• Det jag tänker om en annan människa kanske 

säger mer om mig än om den människan!  



 KÄNSLOR SMITTAR 







” I've learned that 

people will forget 

what you said, people 

will forget what you 

did, but people will 

never forget how you 

made them feel.” 

                      Maya Angelou 



TACK 
 


