
• Hvorfor flyttet de til et annet land?
• Hvor langt flyttet de?
• Hvilken rute brukte de under reisen?
•  Var det noe som gjorde reisen deres vanskelig eller lett?
• Savner/savnet de hjemlandet sitt?
• Hvordan tror du livet deres hadde sett ut hvis de ikke flyktet?

I denne aktiviteten er det store rom for nivådifferensiering 
med hensyn til antall og nivå på spørsmålene til de forskjellige 
elevene. Man kan også la elevene velge om de vil lage en  
digital presentasjon for resten av klassen eller for eksempel 
tegne et kart og illustrere ruten deres valgte person tok. 

Eksempler på aktuelle personer:

• Alexander Graham Bell – oppfinner av telefonen.
Født i Skottland, migrerte til Canada

• Albert Einstein. Flyktet fra Tyskland i 1932 til USA
• «Tooji» (Touraj Keshtkar) – sanger/programleder.

Flyktet fra Iran til Norge som 1 åring med mamma Lily.
• Rita Ora – sanger. Flyktet fra Jugoslavia (dagens Kosovo)

til Storbritannia.
• Alexander Rybak (Aljaksandr Igaravitsj Rybak)

– sanger/komponist. Migrerte fra Hviterussland til Norge
som 4-åring med familien sin.

9. NÅR MENNESKER FLYTTER

Tid: 
Dette kan gjøres som lekse og avsluttes som  
presentasjon for klassen eller som en innlevering. 
Det kan også gjøres som en aktivitet på skolen. 
Tidsbruken vil da være; en skoletime til å hente 
informasjon fra internett eller skolebiblioteket og 
lage en presentasjon/skrive ned stikkord, og en 
skoletime til å presentere eller fortelle resten av 
klassen om sin «helt/heltinne». 

Hjelpemidler: 
PC, bibliotek, 
bøker, penn 
og papir

Relevante artikler fra 
barnekonvensjonen: 
2, 3, 6, 12, 27, 28

Elevene skal se på hvilke positive konsekvenser det kan ha 
å flytte til et nytt eller ukjent land ved å finne ut mer om 
kjente personer som har migrert eller vært på flukt. 
Aktiviteten viser at migrasjon har vært en naturlig del av 
verdenshistorien, og at mange flyktninger har blitt viktige 
ressurser for sitt nye land. 

Dette gjør dere: 
Elevene skal presentere en person som har migrert til et 
nytt land og etablert permanent bosted der. Dette kan være 
en historisk person eller en som lever nå. De kan være kjent 
innenfor kunst, musikk, sport og vitenskap eller være i 
slekt/familie med eleven. 

Elevene skal finne ut av;


