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Symboler
I materialet finns symboler som signalerar olika moment.

Kursledaren talar. 

Helgrupp. Övning eller samtal.

Deltagarrunda. Varje deltagare får prata i tur och ordning.

Samtal i mindre grupper. Tre till fyra personer är lagom.

Deltagarna pratar två och två.

Deltagarna funderar eller skriver själva.

Vi har tagit fram materialet: 

Utvecklingsansvarig: Anders Boklund och Jakob Sandahl

Produktion av text och innehåll: Sara Abiri/Emerga, My Andrén Rosenlind,  

Ali Farsani, Maria Ottosson, Manel Saidi, Jakob Sandahl och Roya Vosooghi

Struktur, grafisk form och pedagogisk rådgivning: Rubrik

Lärande utvärdering och processtöd: Contextio och Emerga



Rätten till 
säkerhet
Det här temat utgår från rätten till liv och säkerhet och handlar 

om trafik- och brandsäkerhet, kollektivt resande samt vikten 

av att kunna simma. 



Mål och syfte
Det finns väldigt mycket att säga om säkerhet. Var och en har 

rätt till liv och personlig säkerhet. Personlig säkerhet betyder 

att man kan leva utan risk för våld, både i det offentliga 

rummet och i hemmet. Därför är det förbjudet att misshandla 

någon annan, och därför finns till exempel polisen i Sverige.

Men det här temat handlar om trafik- och brandsäkerhet, 

kollektivt resande och simkunnighet. Att kunna navigera  

i trafiken och veta vad man ska göra i en brandsituation är en 

förutsättning för rätten till liv och personlig säkerhet. Var och 

en har också rätt att fritt förflytta sig och välja bostadsort 

inom varje stats gränser. Därför är det viktigt att man känner 

sig säker på hur man reser kollektivt. 

Att kunna simma är en viktig kunskap att ha som stärker 

rätten till liv. Kanske särskilt i Sverige, med all närhet till sjöar 

och hav. Simkunnighet är en säkerhetsfråga i närhet till vatten, 

och alla barn lär sig simma i skolan i Sverige. 
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Förbered lokalen
• Möblera lokalen så att deltagarna sitter så att  

de ser varandra, gärna runt ett bord eller i ring.

• Ha pennor och tavla eller blädderblock tillgängliga.

• Förbered tekniken för att kunna visa  

film och power point från en dator.

• Välj ut någon av övningarna och håll pausgymnastik någon 

gång under träffen när du tycker att det kan behövas mer 

energi i rummet: vimeo.com/album/4658902

https://vimeo.com/album/4658902
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Läs på innan kurstillfället
• Titta på följande filmer (på lätt svenska) från NTF om 

trafiksäkerhet:

• Åka kollektivtrafik:  

youtube.com/watch?v=y8WRiayliEE

• Att ta körkort:  

youtube.com/watch?v=E7jbY9SyH4s

• Att ha barn i bil:  

youtube.com/watch?v=pf8hEYNQYo8

• Använda bilbälte:  

youtube.com/watch?v=Aoi0nH39pLI

• Att köra nykter:  

youtube.com/watch?v=0Ng79RmQEaU

• Att cykla säkert:  

youtube.com/watch?v=Hk9DcbbFS5k

• Bekanta dig med reglerna kring utländska körkort på 

Transportstyrelsens webbsida:  

transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/har-korkort/

utlandska-korkort/utlandska-korkort2

• Transportstyrelsen har frågor och svar om utländska 

körkort på engelska:  

transportstyrelsen.se/en/road/Driving-licences/frequently-

asked-questions-faq-about-foreign-driving-licences

• Transportstyrelsen har ett dokument om  

utländska körkort på arabiska som kan skrivas ut:  

transportstyrelsen.se/globalassets/global/om_webbplatsen/

andra-sprak/faq-utlandska-korkort_arabiska.pdf

•  Gå igenom Räddningstjänstens powerpoint med talmanus 

och filmer. Den hittar du där du laddade ner den här pdf-en.

Den beräknas ta cirka 20 minuter. 

• Läs igenom informationen på SOS alarms webbsida  

(länkar finns till många språk):  

sosalarm.se/sprak/svenska/
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https://www.youtube.com/watch?v=Aoi0nH39pLI
https://www.youtube.com/watch?v=0Ng79RmQEaU
https://www.youtube.com/watch?v=Hk9DcbbFS5k
https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/har-korkort/utlandska-korkort/utlandska-korkort2/
https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/har-korkort/utlandska-korkort/utlandska-korkort2/
https://transportstyrelsen.se/en/road/Driving-licences/frequently-asked-questions-faq-about-foreign-driving-licences/
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https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/om_webbplatsen/andra-sprak/faq-utlandska-korkort_arabiska.pdf
https://www.sosalarm.se/sprak/svenska/


• Läs igenom och skriv vid behov ut tips på aktuellt språk 

från räddningstjänsten om hur man kan göra sin bostad 

mer brandsäker: https://www.rtog.se/hem-fritid/boende/

brandskydd-pa-olika-sprak/

• Läs dessa artiklar om simkunnighet bland nyanlända och 

vilka insatser som finns:

• gp.se/nyheter/sverige/nyanlända-ska-bli-säkrare-i-

vattnet-1.4373160

• sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?artikel=5910620

• svenskalivraddningssallskapet.se/simkunnighet/projekt-

simkunnighet-for-nyanlanda

• Här finns kontaktuppgifter till Svenska 

Livräddningssällskapet för att hitta kurser i simning: 

svenskalivraddningssallskapet.se/kontakt-regionforbund-

och-lokalforeningar
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https://www.rtog.se/hem-fritid/boende/brandskydd-pa-olika-sprak/
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71. ResandeRÄTTEN TILL SÄKERHET

Inledning
Idag ska vi prata om resande, trafiksäkerhet och brandsäkerhet samt vikten av att kunna 
simma. Målet med träffen är att alla ska få grundläggande kunskaper om hur det fungerar 
att resa i Sverige och hur vi kan känna oss säkra i trafiken, hemma och vid vatten.

Övning: Diskussion om resvanor
Fråga i helgrupp:

• Hur ser era resvägar ut i er vardag? 

• Hur tar ni er till olika aktiviteter?

• Har ni kunnat ansöka om pengar för resor hos Migrationsverket?  
Hur har det gått?

1. Resande
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Inledning
För att kunna delta i olika aktiviteter är det bra att känna till hur det fungerar att resa 
i ditt lokalsamhälle. Du som är asylsökande har möjlighet att söka reseersättning från 
Migrationsverket för att delta i aktiviteter, som till exempel svenskundervisning eller 
samhällsinformation. Kände ni till detta? Prata med den handläggare du träffar om det. 

Övning: Se film och app/webb
Visa en film från NTF som handlar om att åka kollektivt och visa för deltagarna 

hur lokaltrafiken fungerar via app eller webb: youtu.be/y8WRiayliEE

2. Kollektivtrafik 

2. KollektivtrafikRÄTTEN TILL SÄKERHET

https://youtu.be/y8WRiayliEE
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Inledning
Alla är på något sätt ute i den svenska trafiken. Vi ska därför kunna känna oss trygga  
i trafiken för att våga och vilja röra oss ute, vilket förutsätter kunskap och information. 
För dig som är asylsökande är det viktigt att känna till hur trafiken fungerar.

Övning: Prata om normer och beteende i trafiken
Utgå från deltagarnas egna erfarenheter av trafiksäkerhet.

• Vad har ni för erfarenheter av hur bilförare, cyklister och gående beter sig i trafiken?

Många sätt att resa
Du får köra med ett utländskt körkort i Sverige. Ditt körkort måste vara försett med 
ett foto på dig. Annars måste du också ha med dig en giltig identitetshandling med 
foto när du kör. Personer som är permanent bosatta i Sverige får köra på sitt utländska 
körkort i maximalt ett år efter att de har fått uppehållstillstånd. Så länge du inte är 
folkbokförd i Sverige finns ingen begränsad tid för hur lång tid du får köra i landet. 

I Sverige är det lag på att alla som åker bil ska använda bilbälte, både i framsätet och 
baksätet. Barn som är kortare än 135 centimeter ska dessutom använda en särskild 
skyddsanordning: babyskydd, bilbarnstol, bältesstol eller bälteskudde. Barn som är yngre 
än tre år får inte färdas i en personbil eller lastbil utan särskild skyddsanordning, annat än 
vid tillfällig färd under korta resor i taxi. Vid färd i taxi får barnet inte åka i framsätet.

Att cykla är ett hälsosamt och miljövänligt sätt att resa. Cyklister ska cykla på höger 
sida av vägen eller på cykelbana, men inte på trottoaren. En cykel måste enligt lag ha 
bromsar som fungerar och en ringklocka. Om du cyklar i mörker måste du ha lampa 
fram och bak samt reflexer på sidorna. Att använda cykelhjälm räddar liv. Alla barn 
under 15 år måste använda cykelhjälm.

Det finns olika syn på vad som är okej och vad som inte är okej att göra i trafiken. Att 
köra fortare än hastighetsbegränsningen är olagligt och kan bestraffas med höga böter. 
Ändå är det vanligt att bilförare inte håller hastighetsbegränsningen. Många tycker att 
det inte gör så mycket. Att däremot köra efter att man har druckit alkohol ses som ett 
väldigt allvarligt fel i Sverige. Många skulle gå långt för att förhindra att en onykter 
person kör bil.

3. Trafiksäkerhet

3. TrafiksäkerhetRÄTTEN TILL SÄKERHET
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Övning: Se filmer om trafiksäkerhet
Visa filmer på lätt svenska från NTF om barn i bil,  

bilbälte, att hålla hastigheten samt att köra nykter.

• Barn i bil: youtu.be/pf8hEYNQYo8

• Använd bilbälte: youtu.be/Aoi0nH39pLI

• Håll hastigheten: youtu.be/RyT8uKzimaY

• Kör nykter: youtu.be/0Ng79RmQEaU

• Cykla säkert: youtu.be/Hk9DcbbFS5k

Övning: Prata om trafiksäkerhet för barn
Utgå från deltagarnas egna erfarenheter av trafiksäkerhet för barn.

• Vad har ni för kunskap eller erfarenheter från regler som gäller för barn i trafiken?

• Kan det vara svårt att tillämpa en regel? I vilka situationer?

3. TrafiksäkerhetRÄTTEN TILL SÄKERHET

https://youtu.be/pf8hEYNQYo8
https://youtu.be/Aoi0nH39pLI
https://youtu.be/RyT8uKzimaY
https://youtu.be/0Ng79RmQEaU
https://youtu.be/Hk9DcbbFS5k
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Räddningstjänstens powerpoint
Gå igenom Räddningstjänstens powerpoint med talmanus och filmer.  

Beräknad tid cirka 20 minuter. 

Vid en brand eller annan livshotande situation ska du ringa 112. Det numret går 
till SOS Alarm som är ett nationellt nödnummer. På webbsidan sosalarm.se finns 
information på flera olika språk, till exempel: 

• På arabiska: sosalarm.se/sprak/3

• På engelska: sosalarm.se/sprak/english

• På persiska: sosalarm.se/sprak/farsi

Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Många bränder kan förebyggas med ett bra 
brandskydd. Det finns mycket du kan göra för att göra din bostad mer brandsäker. 

Övning: Diskutera tips och råd om ökad 
brandsäkerhet hemma
Dela ut broschyr om brandsäkerhet från Räddningstjänsten och låt  

deltagarna skumma igenom den under några minuter. Diskutera sedan  

frågor och kommentarer som deltagarna har.

Broschyren finns översatt till bland annat arabiska, engelska och persiska. 

rtog.se/hem-fritid/boende/brandskydd-pa-olika-sprak

Övning: Prata om deltagarnas erfarenheter
Ställ öppna frågor:

• Har du ringt 112 någon gång? Vad hade hänt? Vilken hjälp fick du?

• Vad gjorde du i ditt födelseland i en nödsituation? 

• Ringde du någonstans? Frågade du någon?

• Kommer du ihåg någon nödsituation som du vill berätta om?

• Hur fick du information om kriser och olyckor i ditt födelseland?  
Lämnade du själv information om kriser och olyckor någon gång?  
Om vad? Till vem? Hur lämnade du informationen?

4. Brandsäkerhet

4. BrandsäkerhetRÄTTEN TILL SÄKERHET

http://www.sosalarm.se
https://www.sosalarm.se/sprak/3/
https://www.sosalarm.se/sprak/english/
https://www.sosalarm.se/sprak/farsi/
https://www.rtog.se/hem-fritid/boende/brandskydd-pa-olika-sprak/
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5. Vikten av  
att kunna simma
Livsviktigt
Sverige är ett land omgivet av hav och med många sjöar.  
Det är därför livsviktigt att kunna simma.

Drunkningsolyckorna har ökat de senaste åren och enligt Svenska 
Livräddningssällskapet är låg simkunnighet bland nyanlända en del av förklaringen.

För barn ingår simning i ämnet Idrott och hälsa i skolan. Skolan och läraren ansvarar 
för att undervisa i simning, badvett och säkerhet. För att få godkänt betyg i ämnet 
Idrott och hälsa i årskurs 6–9 måste eleven kunna simma.

Diskutera simkunnighet och erfarenhet av simning i gruppen och tipsa!

För vuxna och ungdomar över 16 år finns det gratis kurser i simning. Det finns också 
kurser för enbart kvinnor. Simning är dessutom en utmärkt hälsoaktivitet!

Visa var man kan hitta kurser i simning: 
svenskalivraddningssallskapet.se/kontakt-regionforbund-och-lokalforeningar

5. Vikten av att kunna simmaRÄTTEN TILL SÄKERHET

https://svenskalivraddningssallskapet.se/kontakt-regionforbund-och-lokalforeningar
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Deltagarrunda
Låt alla deltagare svara på frågan:

• Vad tycker du var viktigast under dagens träff?

6. Avslutning 

6. AvslutningRÄTTEN TILL SÄKERHET
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Kursledarens reflektioner efter träffen:
• Vad tyckte deltagarna var viktigast under träffen?

• Hur var deltagarnas delaktighet? Hur gjorde du  

för att motivera/engagera/aktivera gruppen?

• Vad tycker du var mest givande eller roligast under träffen?

• Vad tycker du var svårt eller utmanande?
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Plats för anteckningar
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