
 

 

Du er flygtning. Hvad gør du?  

Af Stella Sofie Schuldt-Larsen og Morten Schwarz Lausten, Røde Kors 

Nyt interaktivt undervisningsmateriale fra Røde Kors lader dine elever være en syrisk flygtning, der leder 

efter sin bror i et naboland til Syrien.  

”Bruge dine sidste penge på et lift af en mand med en motorcykel eller foretrækker du at gemme 

pengene og gå ti kilometer”.   

Brothers across Borders er bestemt ikke et helt almindeligt undervisningsmateriale, som skoleelever nu 

kan blive klogere på flygtningekrisen af at anvende. Det er en blanding af film, computerspil og 

undervisning. Historien i filmen handler om den unge mand Ismael, som er flygtning fra Syrien og nu 

leder efter sin bror Muhammad i Tyrkiet.  

Røde Kors og mobilen hjælper dig 

Ved hjælp af sin mobiltelefon og brorens Instagram-konto får man forskellige ledetråde til, hvor Ismaels 

bror kan være flygtet hen. Ismael, dvs. brugeren, kan styre handlingen i filmen ved at træffe forskellige 

valg. Eleverne, der anvender Brothers Across Borders lærer om de udfordringer en flygtning møder – 

kulturelle, sproglige og psykologiske. Heldigvis får man også hjælp af Tyrkisk Røde Halvmåne (som Røde 

Kors hedder i Tyrkiet) undervejs. Og her får eleverne, på helt unik vis, viden om, hvordan en stor 

nødhjælpsoperation kan se ud – og helt konkret: hvad Røde Kors hjælper syriske flygtninge med i 

nabolandene til Syrien.   

Supplerende lærervejledning 

Der medfølger en grundig lærervejledning, der gør det muligt at arbejde videre i dybden med de 

forskellige temaer, der findes i filmen fx: flugt/flygtninge, familieliv, kultur/religion, arbejdsmarked, 

geografi og krig. Filmen har til formål at øge elevernes forståelse af begreber som "nærområder", 

"flygtninge", ”migration”, ”internt fordrevne” og "asyl”. Lærervejledningen er opbygget sådan, at læreren 

har mulighed for at vælge bestemte øvelser, arbejde på tværs af forskellige fag eller bruge det til 

selvstændige forløb eller temadage. 

Prøv selv at være flygtning her: www.brothersacrossborders.com  

Fakta om Brothers Across Borders 

• Lærervejledning med øvelser og opgaver medfølger.  

• Målgruppen er 6., 7., 8., 9. klasse. 

• Materialet matcher Fælles Mål i bl.a. dansk, historie, samfundsfag, geografi og religion. 

• EU Regional Trust fund for Syria finansierer Røde Kors’ hjælpearbejde i fem nabolande til Syrien: 

Libanon, Jordan, Irak, Egypten og Tyrkiet.  

• Alene i Tyrkiet, hvor handlingen udspiller sig er godt 4 mio. syriske flygtninge.    

• Brothers Across Borders er udkommet på otte sprog, herunder dansk. 

• Røde Kors i Danmark leder hele MADAD-nødhjælpsprogrammet, der udføres med bl.a. syv andre 

Røde Korsselskaber (Norge, Sverige, Holland, Tyskland, Frankrig, Spanien, Schweiz).  

• Læs mere om MADAD: www.madad.dk 

Flere undervisningsmaterialer fra Røde Kors: www.rodekors.dk/skole 
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