
Manual
 

Förberedelse av Afrofobirummet



8 saker som behövs till rummet
I Afrofobirummet behöver ni ha följande saker:

En större och en mindre1.
 låda som går att låsa

2. Fyra stycken kodlås med 
fyra sifferkombinationer

3. Ett kodlås med fyra
bokstavskombinationer 

4. En liten del av en disktrasa 5. En whiteboardpenna, och en 
permanent highlighter

6. En ryggsäck med fem 
stycken fack

7. En uv lampa med fyra 
stycken AAA batterier. 

8. En uv penna



Förberedelser

På följande karta, döpt till "puzzle2-map" behöver du rita till några punkter, och därefter laminera
pappret så att eleverna under spelet kan dra linjer mellan punkterna med hjälp av en
whiteboardpenna som bildar talet 1921. Se nedan bild för exempel. 

 I dokumenten "Puzzle2-map" och "Afrika map" behöver följande adderas manuellt:

Börja med att skriva ut de material som behövs till rummet, vilket finns samlat i följande länk:

        https://drive.google.com/drive/folders/1aj_-yz1EwuUf4ryVF5eMSXAvjOlv9jxo?usp=sharing

Steg 1

Steg 2
Efter att du skrivit ut allt material behöver du även laminera dokumenten som är döpta till "racism
line" och "the berlin conferance/puzzle 1en and se".

Steg 3

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

https://drive.google.com/drive/folders/1aj_-yz1EwuUf4ryVF5eMSXAvjOlv9jxo?usp=sharing


Marocko = 1955
Gambia = 1965
Nigeria = 1960
Tunisien = 1956
Egypten = 1922
Sudan = 1956
Eritrea =1993
Etiopien = 1995
Somalia = 1960
DRC = 1960

Skriv med en uv-penna följande självständighetsår i respektive land:

På följande karta, döpt till "Afrika karta", behöver du med en uv-penna skriva till
självständighetsåret i varje land, så att eleverna under spelet kan lysa på landet med en uv-
lampa för att se årtalen. Se nedan för exempel.



Steg 4

Laminera ett vitt papper (A5)

Skriv följande siffror på det laminerade pappret med samma placering som bilden
nedan med en permanent markeringspenna

Skriv med en whiteboardpenna olika siffror utan bestämd ordning på resterande del av
pappret så att det liknar bilden nedan. Det är viktigt att markeringspennan och
whiteboardpennan har samma svarta färg så att man inte listar ut numret direkt.



Steg 5
Efter att du skrivit ut dokumentet döpt till "speech final edition" limmar du ihop alla
papper förutom den sista sidan så att det bildar ett tal. Se nedan bild för exempel.

Vad gäller den sista sidan, ska samtliga bitar klippas ut var och en för sig. Alltså ska det
finnas fem lösa bitar från talet. 



Steg 6

Efter att du har skrivit ut dokumentet döpt till "book print" klipper du ut varje bokomslag
var och en för sig. 

För de bokomslag som går att matcha vänder du blad på dessa och skriver till delar av
ord som tillsammans bildar ordet "UTBILDA" (eller "EDUCATING" på engelska)". Se
exempel i bild nedan där baksidan av sex stycken bokomslag visas. 



Efter att du skrivit ut dokumentet "country cards" klipper du ut de olika informationskorten
var och en för sig. 

Steg 7

Sedan limmar du ihop den engelska översättningen på baksidan av den svenska, så att det
sammanlagt bildas 10 stycken informationskort. 

Laminera sedan korten

x10



Limma sedan den engelska översättningen på baksidan av den svenska och laminera
därefter pappret.

Steg 8

I dokumentet döpt till "puzzles 4-6" klipper du ut följande delar: 

Klipp ut följande delar:



Limma sedan den engelska översättningen på baksidan av den svenska och laminera
därefter pappret.

Klipp ut följande delar:

Laminera sedan varje del, alltså fem stycken.



1885
1921
1960
2011

BRYT

Börja med att ställa in låsen till följande sifferkombinationer:

Lås med fyra sifferkombinationer:
1.
2.
3.
4.

Lås med fyra bokstavskombinationer:

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

Steg 1

Steg 2
Låt de två minsta av ryggsäckens fem fack vara olåsta. I ett av dessa fack placerar du ett av de fyra
batterierna från uv-lampan. Alltså är det nu bara tre batterier kvar inuti uv-lampan. I det andra facket
placerar du den mindre biten av disktrasan som du tidigare klippt av. 



I ryggsäckens största fack lägger du materialet som presenteras nedan, och låser sedan facket med
det hänglås som har sifferkombinationen 1885.

Steg 3
Nu placerar du dokumentet döpt till "speech" som du tidigare skrivit ut och limmat ihop, samt
dokumentet om berlinkonferansen som du tidigare skrivit ut och laminerat - och placerar dessa i
väskans sidofack, som är olåst. Ett tips är att rulla ihop dokumenten.

Steg 4

Whiteboardpenna

Första delen av talet som

du tidigare klippt ut

Kartan med prickarna du tidigare 
markerat ut och laminerat 

Stor låda med kodlås: 1921

Se nästa sida för vad som ska vara inuti boxen

Kodlås:
 1885



I ett av de mindre facken på ryggsäcken placerar du följande dokument, och låser sedan facket
med det hänglås som har sifferkombinationen 1960.

UV-lampa med 

ett saknat batteri i

Andra delen av talet
som tidigare klipptsut

Afrika karta, där självständighetsåren
tidigare fyllts i med uv-penna 

10 stycken infokort om länderna 
som du tidigare skrivit ut och

laminerat

x10

Steg 5

Papper med siffror som
 du tidigare fyllt i med

whiteboardpenna

Text döpt till "den första januari" som tidigare
 klippts ut och laminerats 

Tredje delen av talet

som tidigare klippts ut

Kodlås 
 1960



Kodlås:
2011

x5

Steg 6
I ryggsäckens näst största fack placerar du följande material och låser sedan facket med det
hänglås som har sifferkombinationen 2011.

Liten låda med kodlås: BRYT
Se nedan vad som ska vara inuti lådan.

Fjärde delen av talet som tidigare
klippts ut

Fem stycken olika pappersbitar om
rasistiska och antirasistiska handlingar
som tidigare klippts ut och laminerats

Citat från Ibrahim x. Kendi
som tidigare klippts ut och

laminerats

Antirasistisk linje som
tidigare laminerats

Sista delen av talet som är tom
och som tidigare klippts ut

Instruktionskort som 
tidigare klippts ut och laminerats

Flera olika bokomslag som
tidigare klippts ut och laminerats 



Nu är rummet redo att spelas!

Manualen för spelet hittar ni i följande länk: 

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

LYCKA TILL!
LYCKA TILL!
LYCKA TILL!

Ta med ryggsäcken till klassrumet och ställs på ett bord


