
Det globala klassrummet
- om Afghanistan och mötet med nyanlända elever

Har du ett klassrum där du möter elever från olika de-
lar av världen? Det här seminariet ger dig större för-
ståelse för dem som är nyanlända och särskilt för dem 
som kommer från Afghanistan.

Under en sen eftermiddag erbjuder vi dig följande pro-
grampunkter:

Där mitt hjärta slår
Filmcentrum och dokumentärfilmaren och journalis-
ten Khazar Fatemi.

Kampen för utbildning i Afghanistan
Ann-Karin Johansson, generalsekreterare på Svenska 
Afghanistankommittén berättar.

Pedagogisk verksamhet med nyanlända elever
En inblick tillsammans med Alexandra Ljungkvist 
Sjölin, lärare i svenska som andraspråk på Sprintgym-
nasiet i Stockholm.

Mer om programmet >>>

              INBJUDAN TILL SEMINARIUM   •   TORSDAG 2 JUNI I SUNDBYBERG

Plats 
Allaktivitetshuset, Sturegatan 10 i Sundbyberg

Tid
Torsdag 2 juni kl 14.00-17.30

Målgrupp 
Lärare alla kategorier, lärarstudenter samt andra 
verksamma i skolan

Anmälan
Anmäl dig via webbplatsen www.denglobalaskolan.se
Seminariet är kostnadsfritt. Vi bjuder på smörgås och 
kaffe eller te.

Kontakt
Karolina Sandahl
karolina.sandahl@denglobalaskolan.se
070-618 04 15

Arrangör
Universitets- och högskolerådet/Den Globala Skolan 
i samarbete med LiSA - lärare i svenska som andra-
språk, Lärarförbundet och Filmcentrum.



Mer om programmet

Khazar Fatemi, dokumentärfilmare och journalist, berättar om sin och sina föräld-
rars erfarenhet  av flykt. Det handlar om att komma som flykting till ett nytt land, 
om skuld, om ansvaret att få omgivningen att förstå vad det kan innebära för en 
människa att fly, om att finna hopp, ett nytt hem och kraften att börja om och tro på 
en framtid. Khazar Fatemi berättar även om den roll skolan och lärarna haft  för att 
hennes familj kunnat integreras i det svenska samhället. Idag jobbar Khazar Fatemi 
med nyheter på Sveriges Television samt som programledare för SVT:s dokumen-
tärserie Kultur i farozonen.

Svenska Afghanistankommittén driver skolor för 60 000 elever på landsbygden i 
Afghanistan. Anna-Karin Johansson, generalsekreterare,  berättar om talibanernas 
inställning till utbildning och hur afghaner som tidigare  var misstänksamma idag 
ser utbildning som något viktigt för både pojkar och flickor. 

För femton år sedan gick ungefär  en miljon barn i skolan i Afghanistan. Idag är det 
ungefär åtta miljoner. De första kullarna som gått igenom hela utbildningssystemet 
kommer nu ut på arbetsmarknaden, med stora förväntningar om jobb och om att 
kunna bidra till sitt lands utveckling. Samtidigt får miljontals barn fortfarande ingen 
utbildning, många – särskilt flickor – hoppar av, och utbildningskvaliteten är ofta 
undermålig.


