Lärarhandledning Raoul Wallenbergs dag
Raoul Wallenberg Academy stärker unga till att stå upp för
medmänsklighet, mänskliga rättigheter och agera med civilkurage.
Genom detta banar vi vägen för en motståndskraftig demokrati, fritt från
främlingsfientlighet och rasism.
Den 27 augusti är det Raoul Wallenbergs dag, Sveriges
nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Denna dag
präglas av hopp och eftertanke. Vi vill hedra och uppmärksamma
Raouls gärningar under Förintelsen och därigenom inspirera fler
till att agera utefter hans värderingar och ledarskap.

SYFTE MED FILMEN:
● Väcka tankar och perspektiv kopplat till civilkurage samt inspirera till att göra skillnad

Tid: 15 min
Målgrupp: gymnasie- och högstadieelever
Deltagare: 10-30 personer

METOD:
Eftersom Raoul Wallenbergs dag är Sveriges nationella dag för civilkurage och medmänsklighet
vill vi, genom att lyfta Raoul som en förebild, inspirera dina elever till att agera för ett mer
medmänskligt samhälle. Vi tror på ungas förmåga till att göra skillnad, men anser att de oftast
saknar verktyg. Ett effektfullt verktyg är att använda sig av positiva förebilder. Vi vill genom
denna film lyfta Raoul Wallenberg som en positiv förebild för dina elever, och samtidigt påvisa att
en medmänsklig handling inte behöver vara lika stor som hans. Civilkurage är en muskel, som vi
anser kräver träning.

FÖRSLAG PÅ LEKTIONSUPPLÄGG:
INLED MED ATT KORT BERÄTTA VEM RAOUL WALLENBERG VAR, OCH
VARFÖR VI FIRAR DENNA DAG.
Du kan läsa på om Raoul Wallenberg här: https://raoulwallenberg.se/historia
Obs! Tänk på att detta enbart ska vara en kort introduktion, då filmen tar upp det
mesta.

DU KAN NU TRYCKA PÅ PLAY OCH LÅTA FILMEN SPELA
Tid: 10:16

AVSLUTANDE REFLEKTIONSÖVNING
Tid: Ca 3 minuter
Skriv ordet “Civilkurage” på tavlan. Låt eleverna därefter i någon minut få tänka efter vad det
innebär för dem. Vad finns det för olika exempel på en handling där man agerar med civilkurage?
Låt sedan eleverna i helklass få bidra med olika exempel på handlingar och skriv under tiden upp
de på tavlan. Det kan vara personliga exempel som någon gjort, eller något de önskar de gjort.

Tänk på att förtydliga för eleverna att agera med civilkurage inte behöver vara lika stort som
Raouls gärningar under förintelsen, utan det kan vara vardagliga handlingar.

Du kan därefter visa vår lista 100 sätt att göra skillnad som avslutning och för att ge
inspiration.

PRIS FÖR CIVILKURAGE
Genom att följa länken nedan kan du låta dina elever nominera någon som agerat med
civilkurage till vårt pris Ungt Kurage som vi delar ut i samband med Raoul Wallenbergs
dag varje år.
Länk till Ungt Kurage finner du HÄR.

RWD GÖR SKILLNAD!
Raoul Wallenberg Differencemakers är en ideell förening öppen för alla under 35 år som
vill verka i Raoul Wallenbergs anda. Dessutom f ungerar den som en alumniförening för
dem som gått Raoul Wallenberg Academys ledarskapsutbildning.
Vi vill att fler unga ska få modet att följa sin inre kompass, och vi vill få fler att växa och agera.
Föreningen har regelbundet aktiviteter i form av exempelvis frukostföreläsningar, så kallade
Breakfast Clubs, månadscoachningstillfällen i självledarskap, alumniträffar och
välgörenhetsprojekt.
Vill dina elever vara med? De kan ansöka om medlemskap HÄR (kostnadsfritt och utan
bindningstid) -Vi hör av oss till dem inom kort!

