Välkommen till INTERNATIONELL PSYKOS!
En psykos är ett psykiskt tillstånd som innebär att man får en förändrad
verklighetsuppfattning. Utställningen Internationell Psykos! vill sätta fingret på
de olika verkligheter vi alla har, men också de utmaningar som vår värld står
inför.
Utställningen ger inga svar men är skapad för att ge perspektiv och lyfta frågor
som annars kan vara svåra att resonera kring.
Exempel på vad man kan prata om i klassrummet:
1.

Utställningen kretsar bland annat kring gränser. Gränser är inte bara mellan
länder även mellan människor men också inom dig själv.
Vad tänker ni på när man säger ordet gräns?
Vad är moral?
Vad är medkänsla?

2. Ras

I dagens Sverige görs ofta en koppling mellan svenskhet och vithet. Det leder till att
inte alla svenska medborgare uppfattas som ”svenska”. Det här påverkar alltifrån
politiska beslut och relationer mellan invånare, myndigheter och institutioner till hur
människor deltar i samhälle och kulturliv.
Vad är en fördom?
Har du fördomar?
Vem är svensk?
Vad är typiskt svenskt?
Är människor olika beroende på varifrån de kommer?
Vad står våra svenska traditioner för?
Här kan man resonera kring att allt vi tror är svenskt kanske inte är
det. Influenser har i alla tider kommit utifrån, Halloween är ett
modernt exempel.
Vad är en kulturskillnad?

3. Flykt

Världen är allas men gränserna är inte desamma för alla. För några är de öppna, för
de flesta är de ogenomträngliga. En människas flykt påverkar många. Den som flyr,
den som blir kvar och den som lever med någon annans flykt som arv.
Vad flyr vi i Sverige ifrån? (ansvar, föräldrar, relationer, verkligheten etc.)
De flesta unga som kommer till Sverige är killar – varför? (i t.ex. Syrien måste
unga män inställa sig till militärtjänst i regeringens arme. Detta innebär krigstjänst)
Kan alla fly? (Det handlar om vilka ekonomiska resurser familjen har eller kan
skaffa)
Vem kan du vända dig till i ett nytt land? (Resonera kring hur det är att vara helt
utan sin familj och vänner i ett främmande land utan att kunna språket)

4. Spara på världen.

Hur kan världen se ut om 100 år?
Måste allt man köper vara nyproducerat?
Vilka saker kan du spara på i vardagen?
Om du vet att något inte är bra för miljön men ändå är kul, hur gör du
då?
Vet du att vi haft vattenbrist den senaste tiden i Halmstad? Vad
använder du vatten till varje dag? (Känner du ett ansvar att spara in på
vattnet?)
Mycket av det vi gör påverkar miljön – har du några exempel?
Vad betyder begreppet ”Jordens resurser är ändliga?”

5. Demokrati?!

Demokratin är ett hopp, älskad och efterlängtad av många som flyr. Men demokratin
är mer än att rösta på olika partier vart fjärde år. Demokratin är ett sätt att fatta
gemensamma beslut i fria och jämlika samhällen.
Demokrati är inget självklart. Tänker du på hur du kan medverka till att
vi kan leva i en demokrati?
Vad är rättighet och vad är skyldighet i en demokrati?
Vad är motsatsen till demokrati?

6. Sverige i fred

Sverige är en demokrati där vi haft fred i 200 år. Många som flyr från krig
kommer och vill leva här i vårt trygga land. Även om vi haft fred betyder det inte
att vi inte på olika sätt varit inblandade i krig i andra länder genom att t.ex sälja
vapen.
Sverige har en stor vapenindustri, känner du till detta?

7. Historien

När Sverige fortfarande hade istid och några hundra personer levde här uppe i
det som vi idag kallar Sverige var länder som det vi idag kallar Syrien redan en
utvecklad civilisation.
Länge var Sverige bara det lilla landet i norr men ju längre tiden går blir vi en del
av Europa och sedan en del av världen.
Vad betyder globalisering?
Vad betyder historien för oss nu?
Varför är det viktigt att känna till sin historia?

8. Andrum

Sverige kan vara ett andrum för människor på flykt. När du anländer hit är det
enda du får egentligen en säng.
Vad får dig att känna dig trygg?
Vad för materiella saker skulle du inte klara dig utan?

Vi hoppas att Internationell Psykos kan väcka frågor och engagemang i skolan.
Förhoppningen är att varje pedagog lägger frågorna på en nivå som passar
elevernas ålder och förutsättningar. Även om ämnena är tunga måste vi börja
någonstans.
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