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Introduktion
Projektet ”Strips on the Integration Road” är 
finansierat av Erasmus+ programmet KA2, 
strategiska partnerskap, för ungdomar, och 
utvalt av Mucf. 
Projektet är sammanställt av tre partners i tre 
europeiska länder: SOMA i Sverige, en ideell 
kvinnoförening som arbetar med integrationen 
av nya migranter och flyktingar i det svenska 
samhället, ungdomars deltagande och aktivt 
medborgarskap, italienska Bluebook Ltd 
en kommunikationsbyrå med en särskild 
kompetens inom social kommunikation 
och allas lika möjligheter i samhället, och 
Asociación Cultural Integration, en spansk icke-
vinstdrivande förening inriktad på interkulturell 
och flerspråkig dialog. 
Partnerskapet har samarbetat med CSPE 
– Cooperazione Sud per l’Europa (Sydligt 
samarbete för Europa), ett italienskt 
utbildningskooperativ som engagerar sig 
för gästfrihet, spridandet av EU:s principer 
för aktivt medborgarskap och bättre 
arbetsförhållanden, både för invandrare, 
flyktingar och infödda européer.
STRIPS är ett projekt fokuserat på två 
huvudområden: invandrarfrågor och EU-
medborgarskap samt EU-kunskap och 
demokrati. Under 20 månader har STRIPS 
utarbetat två verktyg för ungdomsarbetare: 
en uppsättning serie-strips fokuserade 
på demokrati, kunskap om EU och EU-
medborgarskap, samt en guide till hur 
man använder serier som ett verktyg för 
kommunikation.



Vi träffades och diskuterade, skrattade och 
reflekterade i timme efter timme och är nu redo 
att dela med oss av våra serier till er.
Några är roliga, andra inte.
Några är fräcka, andra inte.
Några är provocerande, andra inte. 
Men syftet är ett och samma: att dela med 
oss av ett pedagogiskt verktyg som är 
lätt att använda och kan vara ett stöd för 
ungdomsarbetare i deras dagliga verksamhet, 
med målet att stöda unga invandrare i deras 
integration.

Hoppas ni har både nytta och nöje av våra serier!

STRIPS projekt team



Projektet är finansierat av EU Kommissionen. 
De åsikter som framförs i publikationen är författarens och kommissionen kan inte 
hållas ansvarig för dessa eller för något tänkbart användande av den information som 
förmedlas häri.



STRIP  1 - FLYTTFÅGLAR

STRIP  2 - LYCKLIGA GRISAR

STRIP  3 - SKVALLER

STRIP  4 - OM JAG VORE…

STRIP  5 - VIDEO SPEL

STRIP  6 - ALLA SER LIKADAN UT

STRIP  7 - ILLUSIONER

STRIP  8 - FÖRBUD

STRIP  9 - HAHAHAHA!!!!!

STRIP 10 - PASSA TIDEN

STRIP 11 - VAD SPELAR DET FÖR ROLL?

STRIP 12 - KORTA KJOLAR

STRIP 13 - SKRÄP

STRIP 14 - RELIGION

STRIP 15 - ITALIENARE





Plats
Varsomhelst i Europa

Karaktärer
vå pojkar

En flock fåglar 
Två storkar
 

Focus
Migration/invandring 

Två pojkar tittar upp i skyn. 
De ser en flock fåglar flyga.
Pojkarna vet att flyttfåglar kan 
röra sig fritt från plats till plats 
över hela världen.
De behöver inga pass. De 
behöver inget tillstånd för att 
flytta.
Den outtalade frågan är: 
varför behöver vi papper och 
dokument för att röra oss 
mellan länder. En fråga utan 
givet eller på förhand bestämt 
svar, kan öppna för debatt.





Focus 
Kulturella koder

Karaktärer
Två pojkar
En flicka
Några grisar

Plats
En skola, någonstans i Europa

9

På matrasten bjuder en pojke sina 
skolkamrater, det är en jättegod 
skinksmörgås.
Pojken tackar nej för att han är 
muslim och inte äter skinka, flickan 
tackar också nej, för hon är vegan. 
Utifrån två helt olika ståndpunkter 
reagerar de likadant. 
Grisarna blir förstås glada.





Focus
Stereotyper och fördomar 

Karaktärer 
Två svenska flickor
En invandrarkvinna
 
Plats
Någonstans i Europa där det 
är kallt

Det är hemskt kallt och snöar. 
Dagarna är verkligen korta 
under vintern i norra Europa.
Två flickor är ute och går med 
sina hundar.
De skvallrar om sin nya 
granne, som kommer från ett 
annat land.
De utvecklar olika teorier 
varför hon inte är ute, kanske 
är hon sjuk, en nunna eller 
annan konstig person, men 
hon vill helt enkelt inte gå ut 
för att det är för kallt.
Hon stannar hellre inne och 
har det mysigt i sitt varma o 
sköna hem.
Ibland är saker och ting enklare 
än man föreställer sig.



STRIPS 4 - IF I WERE
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Manliga och kvinnliga 
karaktärer berättar, med 
utgångspunkt i sagan om 
Törnrosa vem de skulle vilja 
bli väckt av, kanske med en 
kyss, som i sagan. 
Den första flickan vil bli 
väckt av Marco, den andra av 
Barbara, pojken av George, 
medan en person väljer en 
kopp varmt kaffe. 
Olika människor har olika 
drömmar och önskningar.

Focus 
Identitet

Plats
Sagolandet där Törnrosa 
utspelar sig

Karaktärer
Törnrosa
Två svenska flickor 
En svensk kille och 
en kopp kaffe



STRIPS 5 - VIDEO GAMES
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Focus
Fördomar och stereotyper

Karaktärer 
Två killar och e tjej
 
Plats
Någonstans i Europa

Två pojkar planerar att 
spela ett videospel för flera 
deltagare. De behöver hitta 
en tredje spelare. En flicka 
skulle kunna vara med men 
de är inte säkra på att hon 
kan spela.
De frågar i alla fall. men 
upptäcker då att hon spelar 
videospel på professionell 
nivå. Hon kan inte spela 
med dem för att hon ska 
vara med i en turnering, de 
blir väldigt förvånade.



STRIPS 6 - ALL THE SAME
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Lin är en orientalisk tjej 
som blir uppringd av en 
klasskamrat.
Raquel förstår inte vem 
det är som ringer. Lin 
försöker bli igenkänd 
genom att beskriva sig 
själv. Först när hon talar 
om att hon är medlem i en 
superhjälte klubb kommer 
Lin på vem Raquel 
är. För henne ser alla 
västerlänningar lika ut.

Focus
Identitet

Karaktärer 
Två tjejer

Plats
Någonstans i Europa



STRIPS 7 - ILLUSIONS

18



Plats
Europa och Afrika

Karaktärer
En invandrarkille och 
en europeisk kille

Focus
Stereotyper

En ung pojke kommer till 
Sverige som ensamkommande 
flykting. Han är från Afrika, vi 
vet inte exakt var.
Han kommer till Europa 
med föreställningar om en 
ny, annorlunda värld, full av 
möjligheter. Men saker och 
ting är ibland inte så enkla som 
vi tror, de fungerar inte alltid 
som vi förväntar oss, men det 
går alltid att hitta en positiv 
lösning.



STRIPS 8 - BANS
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Focus
Kulturella skillnader

Karaktärer 
Två vänner
En man och en kvinna
Två unga vänner

Plats
Någonstans i Europa 

Två vänner går ut. Den ene bjuder 
den andre på ett glas vin men han 
tackar nej eftersom han inte dricker 
vin pga sin religion.
Ett par samtalar, flickan säger till 
mannen att hon inte kan ha sex 
med honom innan de är gifta. Hon 
förklarar att det beror på hennes 
religion. 
En pojke bjuder en vän på Coca-
Cola. Han tackar nej eftersom hans 
mamma inte vill att han dricker det. 
Alla dessa förbud …
 



STRIPS 9 - WEARING SKIRT
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En pojke kommer i ett 
klassrum och presenteras 
av läraren för sina nya 
klasskamrater. Hela klassen 
börjar skratta, han har inte 
byxor utan en kilt. 
Läraren blir besviken och 
förklarar att kilten är den 
skotska nationaldräkten. 
Mer information om 
traditioner och vanor I 
olika länder behövs, inte 
bara till pojkar och flickor i 
den här klassen…

Focus
kulturella 
skillnader

Karaktärer
En pojke med kilt 
En lärare
En grupp elever

Plats
Någonstans 
i världen
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STRIPS 10 - ALL SO TIMELY
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Två svenska pojkar springer, 
två invandrarkillar frågar 
varför.
De svenska pojkarna 
förklarar att tåget går snart.
De andra ska också med 
tåget men vil inte springa, så 
de missar tåget.
Punktighet är viktigt i vissa 
kulturer, den som inte förstår 
det kommer att missa tåget, 
även bildligt talat. 

Focus
Kulturella koder

Karaktärer
Två svenska pojkar och 
två invandrarpojkar

Plats
En svensk tågstation



STRIPS 11 - WHAT’S THE MATTER?
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Focus
Identitet

Karaktärer 
En flicka och hennes 
mamma
Mammans kompis

Plats
Ett hem någonstans i 
världen

En flicka är hemma och leker med sin 
docka, hennes mamma dricker te med 
en väninna i vardagsrummet.
Både flickan och hennes docka har ett 
stetoskop. 
Flickan kommer till mamman och 
visar sin docka, hon vill visa hur lika 
dde är. Mammans vän frågar hur de 
kan vara så lika när hon är vit och 
dockan svart.
Flickan bryr sig inte om hudfärgen, 
det viktiga för henne är att båda är 
doktorer.



STRIPS 12 - SHORT SKIRTS
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Focus 
Stereotyper och 
fördomar

Karaktärer
Tre kvinnor 
och två män

Plats
En trevlig bar 
någonstans i 
Europa

En på en bar frågar en 
kvinna i kort röd kjol 
om hon vill ha sex med 
honom. Mannen får 
en örfil av kvinnans 
kompis. De två arga 
flickorna frågar hur han 
kan säga något sådant 
och mannen svarar att 
de bär korta kjolar. De 
har ingen förståelse för 
nöjet att klä sig snyggt.



STRIPS 13 - RUBBISH
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Plats
Någonstans i Europa 

Karaktärer
Två män

Focus
Stereotyper och fördomar

Två män promenerar på 
en öppen plats. Där är 
väldigt skräpigt.
En av dem drar slutsatsen 
att skräpet beror på att 
romer har varit där. 
Men det är inte det rätta 
sambandet. Verkligheten 
kan vara helt annorlunda 
än vad våra fördomar och 
stereotyper säger oss.
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STRIPS 14 - NEW INSTRUCTIONS
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Focus
Kulturella koder

Karaktärer 
Två kvinnor 

Plats
Någonstans i världen
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Två kvinnor ber. De hör 
till olika religioner.
Medan de ber ser 
de misstänksamt på 
varandra och bönen blir 
en tävlan i vem som kan 
skrika högst.
De behöver hitta en 
annan attityd, tex 
ödmjukhet och fred – ett 
förslag som kommer 
ovanifrån. 



STRIPS 15 - ITALIANS
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Plats
Någonstans i världen

Karaktärer
En grupp människor
Två observatörer

Focus 
Stereotyper

En grupp män pratar. 
Två unga män iakttar 
dem, den ene frågar 
om de grälar, den andre 
förklarar kortfattat att de 
är italienare. Även om 
det är sant är det också 
en fördom om italienska 
människor, att de pratar 
högt och gestikulerar, 
viftar med händerna när 
de pratar, och liksom alla 
stereotyper kan den verka 
nedsättande.  




