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En grenseløs verden? 

 

Læringsmål: refleksjon rundt flukt, grenser og 

retten til å tilhøre et land 
 

Bakgrunnskunnskap:  
1) Rouba Mhaissen ble tildelt Raftoprisen for sitt arbeid med 

syriske flyktninger i Libanon i 2019. Hun startet 

organisasjonen Sawa for developement and aid som 22-

åring, mens hun fremdeles studerte økonomi i London. 

Hun var på besøk hjemme i Libanon da folk flyktet dit 

etter krigens utbrudd i Syria, og ønsket å gjøre noe for å 

bidra.  

Se denne korte filmen om Roubas arbeid her: 

Mens du ser filmen: Finn ett ord som du mener er viktigst i 

filmen. Skriv det ned – du skal bruke det etter filmen.   

https://www.youtube.com/watch?v=1EeSyy8oZM8  

  

På en felles digital arena (Meet, Teams, skype eller 

lignende) 

2) Presenter ordet for de andre og fortell hvordan dere 

kom frem til det  

3) Har noen kommet frem til samme ord? 

Forskjeller/likheter mellom ordene, og hvordan de kom 

frem til det? 

 

4)  Svar minst 3 av disse spørsmålene  

Du kan velge hvordan du vil svare på dem. Du kan 

skrive en tekst, lage et dikt, lage en 

tegning/tegneserie, en sang, video, eller et 

videointervju:  

https://www.youtube.com/watch?v=1EeSyy8oZM8
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a. Hva er «grenser»? - hva er det motsatte av grenser?  

b. Er det mulig å skape en verden uten grenser? 

c. Hvordan blir det i verden hvis alle flytter dit de vil? 

d. Alle har rett til å tilhøre et land: Hva vil det si å 

tilhøre et land? Tilhører man et land på samme måte 

som en hund tilhører eieren sin? Kan hele jorden 

være et land ? Eller verdensrommet? Hvorfor må 

man tilhøre et land? Kan man ikke likegodt tilhøre et 

folk eller en familie? 

e. Finnes det gode landet? Er det mulig å tenke seg et 

slikt sted? Beskriv det. Er det mulig å skape et land 

som er bare godt, uten noe ondt? 

f. Kan du reise dit du vil, når du vil det? Begrunn. Hvor 

ville du ha reist? Hvorfor? Er det noe sted du bare 

ønsker å besøke, eller kunne du tenke deg å flytte 

dit? Hva er forskjellen på det å flykte og det å reise 

på ferie? 

g. Går det an å være til uten å være på et bestemt 

sted?  

 
Deler av oppgavene er hentet fra heftet: 

Introduksjon til filosofi som metode av barne- og 

ungdomsfilosofene v/ Ariane Schjelderup for 

Raftostiftelsen  

 
 


