Salut Hallands metodhandbok – Externa kontakter

KULTUR
1) Livsberättelse
Att få en berättelse från en person som själv invandrat till Sverige och lyckats ta sig in i samhället kan
vara inspirerande.
Att ha en person som själv t.ex. var skoltrött men som satsade på utbildning som vuxen och har fåt
jobb kan vara inspirerande
En person som klarat av stora svårigheter genom skador eller sjukdom och fått ett bra liv kan vara
inspirerande
En person som levt i missbruk eller ett destruktivt förhållande och tagit sig ur detta kan vara
inspirerande.

Titta på vilken grupp ni har och se vilket livsöde som kan vara mest inspirerande för dem.

Salut Hallands metodhandbok t Samhällsorientering

Traditioner
1) Syfte
En orientering i vilka traditioner vi har i Sverige. Varför vi firar dem och vad de innebär.

2) Personal
En ledare håller i presentationen. Övriga deltar som deltagare.

3) Tid
1,5 timme

4) Förberedelser
Kopiera, klipp ut och plasta in bilderna kring traditioner i tillräckligt många ex. (Se Arbetsmaterial)

5) Material
Traditionskorten.
Prezi: https://prezi.com/omadv9qhmffx/svenska -tradit ioner/

6) Genomförande
Förklara syftet med lektionen.
Dela in gruppen i mindre grupper.
Dela ut traditionskort till alla deltagare.
Berätta att de tillsammans ska para ihop -3 bilder med namnet på den traditionen.
Ledarna kan ingå i grupperna eller gå runt och stödja.
När alla grupper är klara hålls Prezigenomgången som då både tjänar som facit och förklaringar till
varför traditionerna firas, när på året och ursprung: hednisk, kristen, modern t tradition.

7) Koppling
Ha en diskussion om varför traditioner är viktiga.
Vilka traditioner är viktiga i deras ursprungsländer? Är det religiösa eller sekulära traditioner?
Är traditioner samma i alla familjer inom en kultur? Varför/Varför inte?
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