
 

Diskussionsfrågor 

 Berätta om vad du tyckte var mest 

spännande, konstigt, roligt, svårt eller 

jobbigt under flykten. (Varje barn säger 

en sak). 

 Hur var det att ha med din personliga 

sak? Skulle du valt annorlunda om du 

gjorde om spelet eller skulle fly på 

riktigt? 

 Vad tror du är svårast med att fly från 

sitt hemland? (Att lämna landet, själva 

flykten, att komma till nya landet…?) 

 Hur kan vi bemöta flyktingar som 

kommer hit till Sverige på ett bra sätt? 
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