
Manual
 

Förberedelse av Islamofobirummet



10 saker som behövs till rummet
I Islamofobirummet behöver ni ha följande saker:

En större 1.
 låda som går att låsa

2. Två stycken kodlås med tre 
sifferkombinationer, varav en 

är grön och den andra svart

3. Två stycken kodlås med fyra 
sifferkombinationer, varav en

 är röd och den andra blå

4. Fyra stycken mappar med
matchande färg till kodlåsen - en 
grön, en röd, en svart och en blå.

5. En bärbar anslagstavla
 med häftnålar

6. En ryggsäck med ett
 stort fack

7. En uv lampa med fyra 
stycken AAA batterier. 

8. En slips 

Tips: Om det inte går att få tag på mappar och kodlås i just de bestämda färgerna så går det
lika bra att klistra fast en bit av ett matchande färgpapper på kodlåsen och mapparna.

10. En uv-penna

9. Ett multilock 



Förberedelser

Börja med att gå in i följande länk där allt material som behövs till rummet finns samlat.

          https://drive.google.com/drive/folders/1yLlgK47M4Q5vzAErAmSZofAoSkP46jqI?usp=sharing

Steg 1

Steg 2

Skriv ut dokumenten döpta till l "symbol färg-blå mapp" och "män i slips - röd mapp" 

Det är nu dags att börja skriva ut, laminera och förbereda vissa dokument.

"Symbol färg" "Män i slips"

Laminera därefter dokumenten



Skriv sedan ut följande dokument dubbelsidigt, så att den engelska översättningen
hamnar på baksidan av den svenska: "profil svart", "profil blå", "profil röd", "profil grön"
"disk på arbetsmarknaden" och "terroristmanifest-svart mapp".

Steg 3

Efter att du skrivit ut dokumenten dubbelsidigt laminerar du samtliga dokument. 

De 4 olika profilerna

Diskriminering på 
arbetsmarknaden

Terroristmanifest



Skriv sedan ut dokumentet döpt till "heliga skrifter - grön mapp" dubbelsidigt så att en skrift
blir tolkad utifrån kärlek på ena sidan och hat på den andra sidan.

Laminera därefter pappret

Steg 4

Klipp sedan ut de heliga skrifterna var och en för sig, alltså totalt 4 stycken.



Efter att du skrivit ut dokumentet behöver du klippa ut samtliga bilder var och en för
sig så att det totalt bildas sex stycken bilder.

Steg 5

Skriv ut dokumentet "bilder till anslagstavla"



Steg 6

Ta fram en liten pappersbit och skriv "terroristen" på pappret

TERRORISTEN

Ta nu fram uv-pennan och skriv "lys på" till vänster om "terroristen"

TERRORISTENLYS PÅ

Alltså syns texten "lys på" endast när en uv-lampa riktas mot pappersbiten, se nedan bild för exempel 



Ta nu fram en uv-penna och skriv följande. Likt förgående steg syns texten endast när du
lyser på texten med en uv-lampa.

JAG HETER MOHAMMED 

OCH JAG ÄR EN SON
EN INGENJÖR

EN LÄRARE
EN LÄKARE

EN MAKE
 

GRATTIS NI KLARADE RUMMET

Steg 7

Ta nu en till papperbit och skriv följande med svart penna:

JAG HETER MOHAMMED 

Ta nu fram en röd pappersbit och skriv "och jag är en terrorist" med svart penna. Fäst
sedan det röda pappret över pappersbiten, gärna med häftnålar så att spelarna enkelt kan
lyfta bort den röda pappersbiten. Texten som är skriven med uv-pennan ska alltså döljas
bakom den röda pappersbiten.

JAG HETER MOHAMMED OCH JAG ÄR EN 

TERRORIST



Rulla ihop pappersbiten och placera inuti slipsen. Det viktigaste är att lappen blir gömd. 

Steg 8

Ta nu en till papperbit och skriv följande:

ANTAL HÄNDELSER

ÅLDER



Förbered rummet
Det är nu dags att börja förbereda rummet tills eleverna ska spela.

Steg 1

Grönt lås: 969
Svart lås: 816

Börja med att ställa in låsen till följande sifferkombinationer:

Lås med tre sifferkombinationer:

Steg 2
Det är nu dags att placera rätt dokument i rätt mapp.

Rött lås: 2042
Blått lås: 6952

Lås med fyra sifferkombinationer:

Grön mapp
I den gröna mappen behöver du placera följande dokument som du i tidigare steg förberett:

x4Heliga skrifter

Misstänkt profil i färg grön



Dokument om diskriminering
 på arbetsmarknaden

Röd mapp
I den röda mappen behöver du placera följande dokument som du i tidigare steg förberett:

Bilder av män i slips

Misstänkt profil i färg röd

Blå mapp
I den blåa mappen behöver du placera följande dokument som du i tidigare steg förberett:

Misstänkt profil i färg blå

"Symbol + färg"



 

Svart mapp
I den svarta mappen behöver du placera följande dokument som du i tidigare steg förberett:

Misstänkt profil i färg svart

Dokument om terroristmanifest

Steg 3

 Placera följande saker i lådan:

En uv-lampa

TERRORISTEN

Papperlapp "lys på (med uvpenna) terroristen"  



Stäng nu lådan och trä igenom multilocket, sätt därefter fast samtliga hänglås i varsitt hål
i multilocket så att lådan låses. Se nedan bild för exempel.

Steg 4
Placera nu samtliga mappar och den låsta lådan i ryggsäcken



Steg 5
Nu är det dags att förbereda den bärbara anslagstavlan

Sätt fast följande bilder som du i tidigare steg klippt ut och fäst med häftnålar på
anslagstavlan. Ett tips är att ta en tråd och spänna fast mellan bilderna så det liknar en
polisutredning.



Sätt nu fast pappersbiten med texten "Jag heter Mohammed och jag är terrorist" som du
i tidigare steg förberett och sätt fast med häftnålar överst på anslagstavlan. Placera även
slipsen på anslagstavlan.

Ett tips är även att skriva ut olika nyhetsartiklar om ämnet och sätta fast på anslagstavlan.
Det här ökar dels svårighetsgraden för spelerna, dels gör polisutredningen mer fyllig. 



Nu är rummet redo att spelas!

Det är nu dags för eleverna att börja spela rummet. Manualen för spelet hittar ni i följande
länk: 

https://drive.google.com/file/d/1QqBLnOn4obrBPRD14LDzYAESlhvp6fk6/view?usp=sharing

LYCKA TILL!
LYCKA TILL!
LYCKA TILL!

Till rummet tar du med dig anslagstavlan och ryggsäcken som du i tidigare steg förberett och ställer
på ett skrivbord.


