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Den här rapporten skrevs inom projektet "ESCAPE the phobia 2.0". ESCAPE the phobia 2.0
var ett 1-årigt projekt som genomfördes av den ideella organisationen Awesome People
(www.awesomepeople.se) 2021-12-31 - 2022-12-30 med finansering från Myndigheten för
Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF).

Projektets övergripande syfte var att minska förekomsten av främlingsfientlighet och
intolerans bland unga 15-20 år genom nationella skolbesök med de metoder som tagits fram
i föregående projekt Escape the phobia (lärande escape rum, workshop och podcasts), samt
skapa instruktionsvideos för att underlätta för lärare att använda metoderna.

I projektet besöktes över 900 elever på nio olika skolor i Sverige. Bland dessa uppger 74,8%
att metoderna minskat deras attityder av främlingsfientlighet och intolerans. Under
skolbesöket fick eleverna spela tre lärande escape rum - ett om Islamofobi, ett om Afrofobi
och ett om Homofobi, samt delta på workshop. Därtill har även olika typer av events
arrangerats och besökts där 265 personer spelade de tre lärande escape rummen. 

En instruktionsvideo samt manual har tagits fram till varje lärande escape rum och delats på
Awesome peoples hemsida samt till lärare. Därtill har metoderna spridits till hundratals
lärare och ungdomsledare såväl i Sverige som internationellt, och efterfrågan om återbesök
har varit stor. 

Under skolbesöken genomfördes även intervjuer med elever och lärare som låg till grund för
den projektfilm som skapats i projektet, och som delats på Awesome peoples hemsida. 

Rapporter skrivna av:
Mimmi Johansson
Karin Wouda
Carmen Ionita

Allt material som tagits fram i projektet går att ladda ner kostnadsfritt på Awesome
Peoples hemsida www.awesomepeople.se. 
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Rapporter
I förgående projekt av Escape the phobia genomfördes genomläsning av litteratur
och forskning om islamofobi, afrofobi och homofobi som sammanfattades i korta
rapporter och som låg till grund för skapandet av de tre lärande escape rummen
med efterföljande reflektion. Dessa rapporter finns att hämta i nedanstående länk i
syfte att skapa större förståelse kring de ämnen som är centrala i projektet. 

Här finns länk till rapporten i förgående projekt av Escape the phobia.

https://www.awesomepeople.se/_files/ugd/4249c8_79c9da53b1d74397aa36604d358ce7df.pdf


Feedback



Feedback från skolturné
I projektet genomfördes nationella skolbesök där över 900 elever spelade ett eller fler lärande escape
rum och deltog i workshopen. Efter eleverna spelat ett lärande escape rum fick de svara på en enkät,
vilken är grunden till följande resultat. Sammanlagt har 1099 enkätsvar samlats in, men för hands har
antalet elver räknats till 900 stycken vilket kan förklaras av att vissa elever kan ha besvarat enkäten
dubbelt. Dock bör det poängteras att inte alla elever heller valt att besvara enkäten. Därför uppgår
antalet elever till över 900 stycken. Flertalet av de som svarade att de inte upplever att deras
främlingsfientlighet och intolerans har minskat hänvisar till att de inte hade någon från
början.

Lärande escape rum om islamofobi   514 svar514 svar

Har du fått ökad kunskap om islamofobi?

Lite
49,5%

Ja, mycket
23,5%

Nej, inte alls
27%

Var det ett roligt och kreativt sätt att
lära sig genom lärande escape rum?

Ja, absolut!
66%

Lite
25%

Nej, inte min grej
9%
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Nej
83%

Ja 
17%

Anser du att du hade negativa fördomar
mot muslimer/Islam innan du gjorde

rummet?

Om du hade negativa fördomar innan
du gjorde rummet, anser du att rummet

minskade dina fördomar?

Lite
52%

Ja, mycket
27%

Nej, inte alls
21%



Definierar du dig som muslim?

Nej
90%

Ja
10%
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På en skala, hur svårt tycker du rummet var?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

Ja, absolut
59%

Lite
33%

Nej, inte alls
8%

Tycker du att rummet
var intressant?



“Faktan om det strukturella rasismen"
"Att det är för finns för mycket islamofobi utan att vi kanske tänker på det"
"Att många byter namn för att kunna arbeta på en viss plats"
"Om islamofobi och att det finns mycket hat emot religionen islam"
"Det kan finnas mycket mer under en stämpel"
"Jag lärde mig att islamofobi finns i en större utsträckning än vad jag trott"
"Att fördommar ofta kan vara långt ifrån sanning"
"Att det var 15 gånger svårare att få jobb om man heter Mohammad"
"Mer förståelse för hur förtrycket ser ut mot folk med annan etnicitet"
"Att stå upp och så många måste byta namn för att få jobb"
"Mer fakta"
"Better at solve problems and work together as a team"
"I learnt the word islamophobia and what it means and represents"

Exempel på vad eleverna lärde sig:
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Övriga kommentarer:

“Ni gör ett mycket bra jobb "
"No hate against muslim they are nice "
"Kul!"
"Väldigt kul sätt att lära sig på"
"Det var en rolig och lärande aktivitet"
"Lärorikt"
"Kul att lära sig något nytt"
"Rolig aktivitet"
"Det här var kul!"'
"Jätte kul!"
"Kul att ni kom hit"

 



Lärande escape rum om afrofobi

  178 svar178 svar

Har du fått ökad kunskap om afrofobi?

Lite
50,3%

Ja, mycket
27,3%

Nej, inte alls
22,4%

Var det ett roligt och kreativt sätt att
lära sig genom lärande escape rum?

Ja, absolut!
66%

Lite
25%

Nej, inte min grej
9%
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Nej
81%

Ja 
19%

Anser du att du hade negativa fördomar
mot människor med afrikansk härkomst

innan du gjorde rummet?

Om du hade negativa fördomar innan
du gjorde rummet, anser du att rummet

minskade dina fördomar?

Lite
49%

Ja, mycket
30%

Nej, inte alls
21%



Har du själv afrikansk bakgrund? (Ingår
du i gruppen som afrofober riktar sig

mot?)

Nej
93%

Ja
7%
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På en skala, hur svårt tycker du rummet var?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

Ja, absolut
57%Lite

26%

Nej, inte alls
17%

Tycker du att rummet
var intressant?



“Grundkunskaper och översiktligt hur det kom till och stannat kvar i vårat samhälle."
"Att de flesta afrikanska länder inte varit självständiga i mer än 60-70 år"
"Om hur länderna i Afrika delades in"
"Att ordet ras tagits bort"
"T.ex. att ordet ras togs bort så sent som 2011! Trodde det var tidigare"
"Utbildning är viktigt"
"Mycket visste jag redan men blev påmind om, men exempel på något nytt är att slavhandeln
ursäktades som att man hjälpte slavarna från fattiga och outvecklade länder in i civilisationen"
"Hur Afrikas länder delades upp och viktiga årtal /händelser som påverkade historien"
"Våga ställa frågor emot folk som hatar"
"Att många särbehandlas pga bakgrund"
"Jag hade inte jättemycket kunskap innan men jag kunde lite grann, men jag fick en mer översiktlig
kunskap"
"Hur man jobbar som grupp och arbetar mot ett samhällsproblem på ett roligt sätt."
"Att man ska inte diskriminera genom hud färg"
"Vad afrofobi är, och historia om det"
"Mer kring hur världen varit och vilka som styrt, samt vad som hänt , årtal osv"
"Viktiga årtal och generellt en ökad kunskap om afrokulturen och afrofobin."
"Viktiga årtal och datum för framsteg inom demokrati och annat"
"Mina grundläggande kunskaper har utökats"

Exempel på vad eleverna lärde sig:
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Övriga kommentarer:
"Kul grej!!"
"Intresseväckande, givande, roligt och bra, extremt bra ledare som intresserade ämnet mycket mer"
"Roliga utmaningar"
"Det var kul"



Lärande escape rum om homofobi

  407 svar407 svar

Har du fått ökad kunskap om homofobi?

Lite
54%

Nej, inte alls
28%

Ja, mycket
18%

Var det ett roligt och kreativt sätt att
lära sig genom lärande escape rum?

Ja, absolut!
58%

Lite
30%

Nej, inte min grej
12%
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Nej
82%

Ja 
18%

Anser du att du hade negativa fördomar
mot HBTQI+ innan du gjorde rummet?

Om du hade negativa fördomar innan
du gjorde rummet, anser du att rummet

minskade dina fördomar?

Lite
50%

Nej, inte alls
28%

Ja, mycket
22%



Identifierar du dig som HBTQI+ person? Med
HBTQI+ menas homosexuella, bisexuella,
transsexuella, queer och personer med

intersex. Pluset lägger vi till för att inkludera
andra identiteter och sexualiteter såsom

asexuell, pansexuell, demisexuell,
genderfluid med mera.

Nej
84%

Ja
16%
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På en skala, hur svårt tycker du rummet var?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

Ja, absolut
48%

Lite
39%

Nej, inte alls
13%

Tycker du att rummet
var intressant?



“More pronouns and the different sexualities."
"what queer means"
"Vad olika sexualiteter innebär!"
"Samarbete"
"Att det fanns 8 färger i regnbågen"
"Olika namn på sexuella läggningar och vad det innebär. Hur jobbigt det är för människor som inte
tillhör normen att komma ut och allt dem måste stå ut med. Att dem mår ofta dåligt pga detta och att
det inte är ett val."
"Mer om könsidentiteter"
"Om de olika sätten man kan defeniera sig som, hur många av de som mår dåligt, varför de är jobbigt
för personerna osv"
"Att människor kan få en psykisk ohälsa om de inte får identifiera sig som de vill"
"Nya årtal om när t.ex man fick gifta sig var"
"Hur de behandlas olika"
"Att tvångssteriliseringen på transpersoner togs bort i Sverige 2013"
"Att de fanns fler sätt att identifiera sig en vad jag visste"

Exempel på vad eleverna lärde sig:
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Övriga kommentarer:

“Rolig övning!"
"Kul sätt att lära sig på!"
"Roligt att lösa ett case"
"Bra föreläsare"
"Det var väldigt intressant, kul också"
"Tycker att det är super att alla får lära sig mer om detta ämne"
"Super bra"
"Det var väldigt kul:)"



Feedback kring workshop
Efter eleverna spelat de lärande escape rummen deltog de i en workshop. Under workshopen
utövades olika typer av övningar där eleverna fick tränas i att kännas vid sina fördomar, agera mot
olika typer av diskrimineringshandlingar och sätta sig in i andra roller än sin egen för att öka
förståelsen kring hur vissa grupper och individer är mer priviligierade än andra. Efter workshopen
genomfördes en kort utvärdering kring följande frågor där svaren sammanställts till de mest
förekommande. 
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Vilka två lärdomar tar du med dig från workshopen?

"Det är viktigt att lära sig mer"
"Att våga säga ifrån"
"Våga ifrågasätta åsikter"
"Acceptera alla"
"Respektera varandra"
"Alla är lika mycket värda"
"Att alla tänker olika/har delade åsikter"
"Att alltid agera"
"Fördomar är skadligt / minska på sina fördomar"
"Hjälpa varandra"
"Större förståelse"
"Gemenskap"
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Hur kommer du från och med nu agera ifall någon runt omkring dig blir
diskriminerad pga sin sexualitet, religion eller hudfärg?

Säga ifrån / Säga till
Stötta personen som blir utsatt
Ta hjälp
Säga ifrån och ifrågasätta
Säga ifrån och förklara vad som är fel
Lära ut 



Utdrag från intervjuer

Efter skolbesöket genomfördes intervjuer med några av de elever och lärare som deltog, vilket varit
grunden för den projektvideo som skapats under projektet. I följande del presenteras utdrag från
några av dessa intervjuer.

Hur kan ni använda den här aktiviteten till betygsättning?

"Mina förväntningar förändrades för att det blev mycket bättre. Det blev mycket bättre
diskussioner i klassen än vad jag tänkte. Speciellt också som lärare, för vi kanske inte ser så
mycket av det här i vardagen vad eleverna står någonstans i sina värderingar och nu fick vi
möjligheten att se detta på ett väldigt intressant sätt."

— Lärare 1
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"Jag som naturkunskaps lärare kan ju absolut använda det här. Jag och en annan lärare
talades också vid och fick inspiration till att ta med detta i undervisningen framöver, för det
går att applicera på så mycket. I naturkunskapen till exempel är ju hälsa, värderingar, sex,
samlevnad och sexualiteter väldigt centralt vilket ni har gått igenom i escape rummen"

— Lärare 3

"Som samhällskunskapslärare så kan jag ha användning av allt det här egentligen som vi
har pratat om idag. Eleverna skulle kunna göra egna case kring det här. Framförallt
handlar det om att lyssna på eleverna och förstå deras förståelse kring detta i det stora
hela. Vi kan använda det i alla kunskapskrav nästan"

— Lärare 1

Hur väl uppfylldes era förväntningar?

"Jag hade höga förväntningar. Dels att det skulle vara inkluderande och interaktivt, och det
var det ju. Sen att eleverna skulle smyga sig in i kunskapen genom att de får jobba med det
här och ta till sig vid sidan av så att säga, och sen avsluta med den här diskussionen. Super
bra!"

— Lärare 2



Vad tar ni med er från den här dagen?

"Jag tycker så mycket har varit så bra. Framförallt de här diskussionerna på slutet för man
knyter ihop säcken. Speciellt den här värderingsövningen när eleverna fick ställa sig på
olika steg beroende på hur de skulle agera, och sen även diskussionen kring olika case
tycker jag har varit jättebra men också att ni arbetade mycket med olika begrepp [...] Man
får igång tankarna som lärare, och vill utvecklas genom att ta det här tillfället och
återkoppla till eleverna för att skapa förståelse på ett ännu större sätt". 

— Lärare 1
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"Man har diskuterat det här så mycket nu så jag fått lite mer självinsikt om vad jag står, och
vad jag tycker. Annars flyter vardagen bara på, och man tänker inte så mycket på det. Nu
vet jag vad jag vill ändra. Jag har också fått inblick i vad eleverna tycker, och kan fundera
mer kring hur vi kan jobba vidare härifrån för att öka deras värderingar. Sen inspiration,
för vi är intresserade att jobba vidare med det här genom olika case och skapa något eget
rum"

— Lärare 3



"Jag gillar att det inte bara är att sitta på en skolbänk och tänka på samma problem. Nu kan du
byta med någon om det inte gick bra och ta hjälp av varandra, det var jättebra! Jag la märke till
att det var klasskamrater som jag anser är väldigt smarta som inte hade kommit så långt, vilket
gav mig en liten "boost". För jag kände att jag varit dålig på saker som de vanligtvis är bra på. Vi
är alla människor med olika styrkor och svagheter."

"Jag har fått större perspektiv idag för nu vet jag att alla ser inte saker på samma sätt som
mig, och alla har inte den kunskapen. Då kanske man inte förväntar sig så mycket utan
istället försöka lära ut."
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"Jag tycker det här är ett bra sätt att lära ut. Det är nytt och kul. Det är intressant att testa
olika metoder för lärande, och det här är jättebra för teamarbete. Jag tycker det var
jättebra!"
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— Elev 1

— Elev 2

— Elev 3

"Jag tror att man nu kommer vara mer medveten och se mer när man pratat om det på det
här sättet. Förut kanske små saker gick förbi en som man nu plötsligt kan börja lägga
märke till."

— Elev 4



"Det var kul. Vi var tvungna att tänka utanför boxen och tänka som en grupp. Vi gör inte sånt
här så ofta, det var ett nytt koncept. Det var roligt. Man kände sig inte påtvignad att lära sig
något som det annars brukas kännas i skolan". 

"Det var kul! Det var ett annorlunda sätt att få lära sig om så viktiga saker så det var absolut
intressant och roligt. Det blir en annorlunda upplevelse för det blir inte så stillasittande, man
får ändå jobba lite mer praktiskt och jag tror ibland att det gör att man lär sig mer än om
man bara sitter still för då blir det lätt att man zoomar ut och börjar tänka på annat även ifall
det är ett intressant ämne. Nu håller man fokus på ett annat sätt, och det är ju jättebra."
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"Det var kul för man fick lösa saker genom pussel. Man fick också lära sig om viktiga
ämnen, som homofobi. Det är roligt att lära sig något samtidigt som man spelar. Man blir
inte uttråkad på detta sättet. Intressant och roligt!"
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— Elev 5

— Elev 6

— Elev 7

"Jag tycker det var kul, och det var roligt att få arbeta tillsammans med sina klasskamrater.
Jag lärde mig olika sätt man kan identifiera sig själv på som jag inte visste innan". 

— Elev 8



Feedback publika events
Inom projektet anordnade vi och deltog som utställare på olika typer av publika events. Sammanlagt
spelade 265 civila de lärande escape rummen om Islamofobi, Homofobi och Afrofobi. Deltagarna fick
sedan svara på en enkät om hur det var att spela lärande escape rum, vilka sammanställts och
presenteras här nedan. Dock hade majoriteten inte tid att besvara enkäten, då de flesta hade bråttom
vidare till exempelvis föreläsningar och seminarium som anordnades under eventen av arrangörerna.  
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Event som vi arrangerat Event där vi deltagit som utställare

Stortorget - Växjö
Engelbrekt scoutkår - Örebro
Svenska kyrkans regnbågsgrupp -  Örebro

Föreningarnas dag - Örebro
Barnrättsdagarna - Karlstad 
Kopparbergsfestivalen - Kopparberg
Mänskliga rättighetsdagarna - Örebro
Pride park - Örebro

  8 svar8 svarVilket rum spelade du?

Afrofobi Homofobi Islamofobi

5 

4 

3 

2 

1 

0 
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Har du fått ökad kunskap om ämnet?

Ja, väldigt mycket
55.6%

Kanske lite
33.3%

Nej, inte alls
11.1%

Hur var din helhetsupplevelse av att spela rummet?

På vilket sätt?

"Lärt mig mer om islam och att man inte ska dömma någon på förhand pga t ex hens namn."
"Jag lärde mig att samarbeta, för att kunna avslöja terroristen."
"Bra årtal"
"Uppdatera mig på detaljkunskap"
"Jag har fått lära mig mer om afrofobi."
"Genom att lära mig mer om historian bakom afrofobi och islamofobi."
"Lärde mig åren och hur saker och ting skett i historien"
"Jag visste mycket innan men lärde mig om kartan över hur det ser ut i världen ,vilka länder där
det är farligt att leva som HBTQAI+ person"
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"Roligt, spännande och ett nytt sätt att lära sig om islam på".
"Det var jättespännande."
"Toppen!"
"Smart, pedagogiskt och vänligt för den som inte har all kunskap."
"Det var väldigt spännande och väldigt roligt att utbilda sig om samhällsproblem på ett roligare sätt än
att läsa i böcker."
"Underbart jobbat, det var väldigt kreativt att lära sig om islamofobi och afrofobi på detta vis."
"Väldigt kreativt, kul lärningsupplevelse, grymma ledare"
"Intressant, bra sätt att lära sig."
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På en skala, hur svårt tycker du rummet var?
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Nej
82%

Ja 
25%

Anser du att du hade negativa fördomar
mot muslimer, HBTQI+ personer och/eller
personer med afrikansk bakgrund innan

du spelade rummet?

Om du hade negativa fördomar innan
du gjorde rummet, anser du att rummet

minskade dina fördomar?

Ja, mycket
50%

Lite
50%

Övriga kommentarer:

Roligt sätt att få lära sig mer om islam på.
Det var väldigt lärorikt.
Bra initiativ och bra kunskapsutjämnamde
Superbra jobbat
Hade lätt gjort igen! Super kul



I projektet skapades instruktionsfilmer och manualer till varje lärande escape rum i
syfte att underlätta för lärare och ungdomsledare att använda sig av metoden på
egen hand framöver.

Dessa finns uppladdade på Awesome peoples hemsida.  Varje skola som besökts
under projektet har även tagit emot varsitt mail med information kring innehållet. 

Här finns länk till projektsidan.

MATERIAL
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ISLAMOFOBI

INSTRUKTIONSVIDEO

MANUALER

Tryck på materialet för att få tillgång till filerna.

SvenskaSvenska EngelskaEngelska

https://www.awesomepeople.se/kopia-p%C3%A5-escape-the-phobia
https://www.awesomepeople.se/_files/ugd/4249c8_bf81205dfdcb446598cc7446a4c453c7.pdf
https://www.awesomepeople.se/_files/ugd/4249c8_91c3913c4e4b45a6bdc97742437a214a.pdf
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AFROFOBI

INSTRUKTIONSVIDEO

MANUALER

Tryck på materialet för att få tillgång till filerna.

SvenskaSvenska EngelskaEngelska

https://www.awesomepeople.se/_files/ugd/4249c8_25d23811df1a4aa5b7f1d122ec550063.pdf
https://www.awesomepeople.se/_files/ugd/4249c8_fab473fd4de84e5db3d8535c97a0b2ef.pdf
https://www.awesomepeople.se/kopia-p%C3%A5-escape-the-phobia
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HOMOFOBI

INSTRUKTIONSVIDEO

MANUALER

Tryck på materialet för att få tillgång till filerna.

SvenskaSvenska EngelskaEngelska

https://www.awesomepeople.se/_files/ugd/4249c8_718783beaca54bdf974f81d076600c83.pdf
https://www.awesomepeople.se/_files/ugd/4249c8_ca113e9fd8574035862f04b398ad4085.pdf
https://www.awesomepeople.se/kopia-p%C3%A5-escape-the-phobia
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