Aktivitetstips
Fördomar
Vi har alla fördomar av olika slag. För att slå hål på myter och fördomar är det viktigt att kasta ljus på
dem. Genom att para ihop etnicitet, ålder och könstillhörighet med olika yrken belyses fördomar och
förutfattade meningar. Tänk på att samtalet efteråt är en viktig del av övningen.

Information

Fördomar

Lappar med etnicitet, ålder och
köns-tillhörighet

14 år och uppåt
Instruktioner till ledaren
Värderingsövning
20 min och uppåt

Instruktioner till gruppen

Dela in alla i smågrupper på två till fyra personer i varje. Varje grupp får en bunt lappar med yrken
och etnicitet, ålder och könstillhörighet. Det kommer finnas en lapp av varje yrkeskategori men
flera lappar med samma uppsättning av etnicitet, ålder och könstillhörighet. För sedan en dialog
om vad varje grupp har satt ihop. Du kan även som ledare göra några egna förslag på kombinationer
och fråga vad gruppen tycker om det.
Samtala efteråt
Samtalet efteråt är viktigt eftersom det kan komma upp fördomar, men också för att prata om varför
en sådan övning kan behövas.
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Fördomar
Heta
stolen om konflikt och rättvisa

Förslag på samtalsfrågor
Hur var det att göra övningen?
• Hur tänkte ni i gruppen?
• Var ni eniga? Var det svårt att para ihop yrken med etnicitet, ålder och kön? Varför/varför inte?
• Finns det några lappar som inte alls passar ihop? Varför /varför inte?
• Varför är vissa yrken typiska för vissa könstillhörigheter/ålder/etnicitet?
• Ser ni något mönster?
Exempel på yrken				

Exempel på kön, ålder och etnicitet

Professor 					Svensk man 45 år
Lastbilschaufför					Spansk man 25 år
Läkare						Svensk kvinna 55 år
Webbdesigner					Svensk man 30 år
Arkitekt						Somalisk kvinna 35år
Sjuksköterska					Svensk kvinna 22 år
Politiker						Svensk man 25 år
Konstnär					Serbisk man 40 år
Polis						Turkisk kvinna 25 år
Snickare					Svensk kvinna 35 år
Förskollärare					Iransk man 40 år
Lokalvårdare					Chilensk kvinna 30 år
Frisör						Svensk man 60 år

Övningen är framtagen av Stina Karbing för Diakonia.
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