Gymnasieelever utforskar kåkstad via Storyline!
Varför, tror ni, bor cirka en miljon människor i kåkstaden Khayelitsha
utanför Kapstaden? Så lyder en av nyckelfrågorna som inleder en
femveckorsperiod av lärande i hållbar utveckling i Engelska B.
Metoden vi använder är en interaktiv lärandemetod, Storyline.
I klassen går 30 naturvetare sitt andra år
på Vetenskapsgymansiet i Nyköping.
Läraren fastställer ramarna för
berättelsen och anger att tiden är under
80-talets apartheid och platsen är
Khayelitsha i Sydafrika. Klassen delas
in i sju familjer och skapar karaktärer
boende i var sitt ”shack”. Dessa
karaktärer beskrivs inte bara detaljerat
med egenskaper som eleverna kan
identifiera sig med, utan skapas även av
små kartongbitar klädda i elevernas
avlagda kläder.
Gymnasisterna får skriva om hur deras karaktär upplever apartheid och hur
tvångsflytten från Kapstaden har påverkat situationen i familjen. Familjerna blir
även intervjuade av en journalist från England som vill veta vad västvärlden kan
göra för att hjälpa dem i kampen mot apartheid. För att klara detta krävs först
kunskapsinhämtning och sedan ingående diskussioner i familjerna.

Målet med arbetet är att kombinera språkinlärning och undervisning om
mänskliga rättigheter (MR) samt ge eleverna en fördjupad förståelse av Sydafrikas
nutidshistoria, problem och möjligheter. I fokus har vi MR-artikel 25 som
behandlar rätten till tillfredsställande levnadsstandard vilket inkluderar mat,
kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster, samt rätten till trygghet.
Läraren bryter in i processen vid ett flertal tillfällen. Exempelvis då en person i
varje familj plötsligt drabbas av aids. Eleverna uppmanas att söka på nätet efter
vilken hjälp som finns för aidsdrabbade i Khayelitsha. De blir entusiastiska när de
inser att denna plats finns på riktigt och de hittar omgående Läkare utan gränsers
klinik. När berättelsen slutar har deras karaktärer hunnit uppleva en efteråt genom
att säga att ”detta är ett mellanting mellan att resa till och att läsa om Sydafrika”.
Vilken hållbar resa!
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