
 

Du er flyktning. Hva gjør du? 

Nytt, interaktivt undervisningsmateriell fra Røde Kors lar eleven spille en syrisk flyktning, på jakt etter 

broren i et naboland til Syria. 

"Vil du bruke de siste pengene dine på å sitte på med motorsykkel, eller vil du spare pengene og gå ti 

kilometer til fots?" 

Brothers Across Borders er et annerledes læremiddel. Gjennom en blanding av film og dataspill lærer 

elevene om hvordan det er å leve som flyktning i et krigsherjet område. 

Uten å avsløre for mye - dette er handlingen i filmen: Den unge mannen Ismael er flyktning fra Syria og 

leter etter sin bror Muhammad i Tyrkia. Samtidig som du følger sporene broren din har etterlatt seg, er du 

kontinuerlig i kontakt med mor, som tar seg av resten av familien i krigsherjede Aleppo. Det er 

spennende, lærende og dramatisk. 

Røde Kors og mobiltelefonen hjelper deg 

Mobiltelefonen og brorens Instagram-konto gir deg ledetråder til 

hvor Muhammad kan ha flyktet. Ismael, det vil si brukeren, kan 

kontrollere handlingen i filmen ved å ta forskjellige valg. Heldigvis 

får man også hjelp fra tyrkisk Røde Halvmåne (som Røde Kors 

heter i Tyrkia). Elever som bruker Brothers Across Borders lærer 

om utfordringene en flyktning står overfor - kulturelt, språklig og 

psykologisk.  

Supplerende lærerveiledning 

Brothers Across Borders gir læring i seg selv. Når brukeren - som flyktningen Ismael - tar valg gjennom 

hele spillet, lærer hun/han om tyrkisk og syrisk kultur, språk, arbeidsmarked, geografi osv. Samtidig tror 

vi at inntrykkene man sitter igjen med kan være en døråpner for videre læring og samtaler i 

klasserommet. 

Med filmen følger en omfattende lærerveiledning. Den inneholder bakgrunnskunnskap, forslag til 

aktiviteter, kopioriginaler med mer. Filmen tar blant annet sikte på å øke elevenes forståelse av begreper 

som "naboland til Syria", "flyktninger", "migrasjon", "internt fordrevne" og "asyl", som de hører i den 

offentlige debatten. Foruten å ta for seg samfunnsfaglige temaer som flukt, familieliv, kultur, religion, 

geografi og krig, finnes tverrfaglige opplegg knyttet til naturfag, kunst og håndverk, KRLE, norsk, matte, 

og kroppsøving.  

Prøv å være flyktning selv her: www.brothersacrossborders.com/no 

Se hva elever i Danmark sier om filmen her: http://video.rodekors.dk/brothers-across-borders-school 

Spørsmål? Kontakt Røde Kors på folkerett@redcross.no. 
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