
 
Projekt: Läxläsning på Wälludden 

Syfte och bakgrund 
Syftet med detta projekt är att hjälpa till med integrationsprocessen för ensamkommande 
flyktingbarn. Vi i Multicultural vill genom detta projekt främja en ökad mångkultur, där de 
nyanlända får en lyckad integration. Vi vill även genom detta projekt skapa möjligheter för 
ensamkommande barn att få extra hjälp i skolan som de kan dra nytta av i framtiden. Projektet 
har därav två moment; det första är att bidra med hjälp i lärandet, och det andra är att öka 
kontakten mellan flyktingbarn och svenska studenter, vilket i sin tur kan bidra till en lyckad 
integration. 
 
Anledningen till att vi i Multicultural vill starta detta projekt är att vi vill arbeta för mer kontakt 
mellan de ensamkommande flyktingbarnen och det svenska samhället. Under våren 2016 var vi 
med och arrangerade fotbollsturneringen Syria Cup tillsammans med Amnesty International U28 
på Linnéuniversitetet, där ensamkommande flyktingbarn deltog genom ett lag. Vi upplevde att 
samarbetet fungerade mycket väl och vill gärna arbeta vidare inom samma område.  
 
Metod 
Läxläsningen kommer att arrangeras på Wälludden. Preliminär schemaläggning ligger på två 
tillfälle i veckan på två timmar. Två personer från Multicultural kommer att åka ut till boendet 
och hålla i lektionen. Lektionen kommer att innehålla moment från Svenska, Engelska eller 
Matematik på en nivå som är lämplig för individernas utbildning. Upplägget på lektionen kan 
komma att variera från vecka till vecka då vi gärna ser aktiviteter som kombinerar lärande och 
nöje. Vi tycker att det är viktigt att barnen själva får vara med och påverka undervisningen, så 
eventuell feedback om lektionernas innehåll eller svårighetsgrad kan kommer att hjälpa oss att 
hitta rätt.  
 
Personerna som deltar i undervisningen kommer att visa upp utdrag från belastningsregistret för 
att garantera lämplighet att arbeta på ett HVB-hem. Verksamheten kommer att marknadsföras för 
att locka fler studenter från Linnéuniversitetet att delta i samarbetet mellan Multicultural och 
Wälludden.  



 
Mål 
Målet med projektet är att hjälpa till i flyktingbarnens integrationsprocess. Vi uppnår detta 
genom att öka interaktionen mellan flyktingbarn och studenter som redan är en del av det 
svenska samhället. Ett annat mål med projektet är att underlätta och stödja individerna i deras 
skolgång så att de lättare kan lära sig det svenska språket och därmed underlätta integrationen. 
 
Vi vill gärna expandera detta projekt i framtiden genom att inkludera en större målgrupp, t.e.x 
genom ett till HVB-hem utöver Wälludden. 
 
Målgrupp 
Målgruppen för detta projekt är de ensamkommande flyktingbarnen på Wälludden, och även 
studenter på Linnéuniversitetet som vill delta i detta intergrationsprojekt.  Vi vill visa en större 
bild av ensamkommande flyktingbarns verklighet och breda människors världsbild genom 
läxläsning och social kontakt.  
  
Om Multicultural 
Målet med Multicultural är att försöka ändra diskussionen till det som är positivt med ett 
heterogent samhälle, att framhäva de många möjligheter och positiva aspekter ett mångkulturellt 
samhälle innebär. Vi vill lyfta fram de lärorika och utvecklande effekterna som kulturella utbyten 
har, bidra till djupare förståelse mellan människor med olika bakgrunder och kulturer samt öka 
tolerans, acceptans och respekt för våra medmänniskors seder. Vi vill främja mångfald inom alla 
delar av samhället. Vi vill främja ett svenskt samhälle där vi tar till vara på vår kulturella 
mångfald, där ingen kultur är överordnad andra och alla har rätt till sin kultur och identitet. 
 
Multicultural står dock inte för ett samhälle som främjar kultur vars handlingar överskrider 
gränser för demokratiskt styre. Med det sagt, finner vi det essentiellt att människor har rätt till val 
av kultur och livsstil, så länge det inte inskränker andra människors demokratiska rättigheter. 
Detta baseras på att kultur är något väsentligt för en individ och dennes välbefinnande, men även 
med den enkla förklaringen att det inte är skadligt for någon att låta en medmänniska leva sitt liv 
efter sina egna preferenser. Tvärtom är mångfald ofta något fördelaktigt och berikande för ett 
samhälle där olika kulturer kan mötas, lära av varandra och utvecklas. 
 
Andra synvinklar och åsikter är ofta givande för att komma till insikt om situationer, utveckling 
och förbättring. En aspekt som är ytterst viktig för oss i Multicultural att tydliggöra, är vikten av 
att skilja mellan individer samt att undvika generalisering av kulturer. Att generalisera människor 
som härstammar ifrån samma kultur kan vara väldigt farligt, framförallt då negativa handlingar 
av individer lyfts fram som applicerbart på alla. Detta skapar fördomar, som i sin tur påverkar 
hur vi ser och bemöter folk från andra kulturer. 



 
Ytterligare är det viktigt att påpeka att strävandet efter ett mångikulturellt samhälle inte innebär 
ett försummande av den svenska kulturen; vi ser inte värnandet av den svenska kulturen och 
respekten för andra kulturer som varandras motpoler. Vårt samhälle kan värna om den svenska 
kulturen samtidigt som vi tillåter andra samhällsgrupper rättighet att utöva sina egna kulturer. 
För oss är inte Sverige endast våra kulturminnen, historia och seder. För oss är humanitära tankar 
som tolerans, medlidande, hjälpsamhet och acceptans något som är karakteristiskt för Sverige. 
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