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Inledning 
Det här är en lärarhandledning till appen  

Reality Check – Sveriges första app mot rasism.  
Appen, som är ett interaktivt spel, har utvecklats  

inom projektet APPropå Rasism, och är framtagen av  
Teskedsorden i samarbete med Mångkulturellt centrum  

och Anna Lindh-stiftelsens svenska nätverk,  
med stöd från Arvsfonden och MUCF.

Våra sponsorer:

Syfte
Syftet med spelet Reality Check och hela  

projektet APPropå Rasism, är att uppmärksamma  
alla de fördomar och den vardagsrasism som finns i  

vårt samhälle. Att identifiera orättvisor och diskriminering  
för att kunna förebygga dem, genom att ändra attityder.  
Vi vill öka kunskapen om de ojämlika förhållanden som  
råder i skolan och samhället i stort, och uppmuntra till  

civilkurage. Stärka elever och vuxna i att våga säga ifrån  
och agera mot rasism. Med information, samtal  

och övningar är målet att elever och lärare  
ska känna sig trygga i skolan.
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Upplägg 
Handledningen är utformad så att du som lärare, pedagog eller annan vuxen som arbetar 
med barn ska kunna följa den från start till slut, eller välja enstaka övningar som är relevanta 
för din grupp av barn och unga. Den består dels av en förberedelsedel för dig som vuxen  
ledare och dels av några övningar som du gör tillsammans med dina elever eller grupp av 
unga. Begreppsordlistan i slutet kan du använda både för din egen förberedelse och i arbetet 
med elevgruppen. 

Handledningen kan med fördel gås igenom tillsammans med kollegor i arbetslaget för  
att i förväg diskutera hur ni kan stötta varandra i ert arbete med eleverna. Frågor kopplade 
till rasism, diskriminering och kränkande behandling kan uppstå både i och utanför klas- 
rummet och skolan. Vi uppmuntrar därför dig som vuxen att prata med andra pedagoger 
och diskutera reflektionsövningarna i förväg innan spelet introduceras i klassen.

Sidan 3 ger en kort introduktion till hur appen kan kopplas till skolans uppdrag att 
arbeta mot rasism och för jämlikhet. 

Sidan 4–8 förklarar hur en kan spela spelet på mobilen, samt hur denna handledning 
kan användas. Här erbjuds du som lärare eller ledare tips på hur du kan förbereda dig 
på att facilitera övningarna och leda samtal som kan uppkomma under spelets gång. 
Läs och reflektera för att vara så väl förberedd som möjligt på de diskussioner som 
kan uppkomma med din grupp.

Sidan 9–17 innehåller pedagogiska övningar och tips på kortare filmer som är tema-
tiskt kopplade till spelet och frågor kring rasism, inkludering, normer och identifie-
ring. Övningarna kan fungera i grupp och som enskilt arbete.

Sidan 18–21 presenterar en ordlista på några utvalda begrepp som används i appen 
och i diskussioner om rasism.

Sidan 21 listar några tips på material för fördjupning och utökat arbete.
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Arbete mot rasism och för jämlikhet  
är skolans uppdrag
Spelet Reality Check och tillhörande övningar i denna handledning kan användas av all  
personal som vill bidra till skolans värdegrundsarbete. Enligt skollagen ska alla som verkar 
inom skolan aktivt motverka all form av kränkande behandling och främja de mänskliga  
rättigheterna. Även de olika läroplanerna förtydligar detta på olika sätt. 

Både grundskolans LGR11 och gymnasieskolans läroplan 2011 betonar att: 
”Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och  
aktiva insatser.” (§1 Skolans värdegrund och uppdrag)

Vidare lyfts målen att alla elever: 
”kan göra medvetna ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter 
och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter; respekterar  
andra människors egenvärde och integritet; tar avstånd från att människor utsätts för  
förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa människor; kan samspela  
i möten med andra människor utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, språk, religion 
och historia; kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja  
att handla också med deras bästa för ögonen…”

(Citat från gymnasieskolans läroplan 2011, målen formuleras snarlikt även i LGR11)

I flera kursplaner finns också stöd för att arbeta med  
frågorna som tas upp i appen och tillhörande övningar.  
Till exempel:
”Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar  
att utveckla /…/ kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna 
såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna /…/ Kunskaper om  
historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska,  
politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och 
påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.”

(Citat från Kursplanen i Samhällskunskap för gymnasieskolan, ur Ämnets syfte)

”Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveck-
la /…/ kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och per- 
soner utifrån olika tolkningar och perspektiv /och/ förmågan att använda  
en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på 
framtiden.”

(Citat från Kursplanen i Historia för gymnasieskolan, ur Ämnets syfte)
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Såhär spelar du Reality Check
I spelet Reality Check väljer du som spelare vilken karaktär du vill spela. Beroende  
på vilken karaktär du väljer kommer du att få olika spelupplevelser. 

Reality Check kan spelas på två olika sätt:

5 dagar:
Du och dina elever kan välja att spela appen genom att var och en av er följer en valfri karak-
tär under 5 dagar. Under de dagarna får spelaren notifikationer vid olika tidpunkter skickade 
till sin mobil (ej sena kvällar och nätter) som hen ibland behöver agera på. Spelaren måste 
inte agera direkt vid en notifikation utan kan öppna notifikationerna vid tillfällen som passar. 
Eleverna kan till exempel få i hemuppgift att öppna och agera på de notifikationer de får  
under de 5 dagarna. 

Fördelen med detta spelsätt är att spelupplevelsen kan bli starkare. Förståelsen för den 
vardagsrasism som många utsätts för kan bli tydligare i och med att spelaren får följa sin  
karaktär under flera hela dagar, oavsett om det är skoltid eller inte, och därför uppmanas 
agera som om det vore i verkligheten. Personer utsätts för återkommande rasism i varda-
gen, och syftet med spelet är att spelaren ska tänka till kring frågor om mod och civilkurage 
samt stå upp mot orättvisor – oavsett om spelaren har egna erfarenheter av att utsättas  
för rasism eller inte.

Allt på en gång:
För skolan ger vi läraren möjligheten att ”låsa upp” spelet 
för sina elever så att alla dagars händelser och notifikationer 
kommer i en direkt följd. Detta för att spelet ska gå att spela 
under en lektion. Tidsåtgång för att följa en karaktär i Allt på 
en gång-versionen är 30–45 min (tid för samtal tillkommer).  

Fördelen med detta spelsätt är att efterföljande övningar 
och diskussioner kommer närmare inpå spelupplevelserna. 
Detta val underlättar också för möjligheten att spela en ny 
karaktär kommande lektion, för att ta del av fler upplevelser 
och ställas inför ytterligare beslut att fatta.
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Förbered diskussionerna
Reflektera kring de diskussionsfrågor som finns med i de övningar  
du väljer ut:

   Vilka frågor kan väcka extra positivt engagemang?  
Hur kan det engagemanget tas tillvara?

    Vilket motstånd mot ämnesfrågorna i spelet kan finnas i gruppen?  
Hur kan det bemötas eller förebyggas?

  Vilka frågor kan dyka upp i gruppen? 

    Finns det begrepp vi tillsammans behöver gå igenom eller  
repetera inför övningarna? Se sidan 18–21 för ordlista.

    Vilka rutiner har vår skola för kränkningar eller annan typ av  
diskriminering mot elever och lärare?

Tips till ledaren: Börja lektionen med att utforma gemensamma regler för lektionspasset. 
Låt det bli en demokratisk handling där alla får vara med och bidra till vilka överenskom-
melser som ska gälla under lektionen, i syfte att erbjuda ett tryggt samtalsklimat. Skriv upp 
förslagen till exempel på tavlan så att alla kan ta del av dem och se till att alla är överens om 
dem innan ni fortsätter. 

Exempel på regler kan vara: Låt varje person få tala till punkt. Alla har rätt att uttrycka  
sin egen åsikt, så länge det inte kränker någon annan. Det är okej att ställa frågor, både för 
elever och lärare. Två åsikter kan existera bredvid varandra, utan att den ena är rätt och  
den andra fel.
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Reflektionsövning för ledaren
Har du själv erfarenhet av till exempel en funktionsvariation eller är personligen engagerad  
i jämställdhetsfrågor så kanske du redan under lång tid har reagerat på funkofobi eller  
uttryck för ojämställdhet. Ägna en stund åt att reflektera över dina egna erfarenheter av 
diskriminering eller kränkande särbehandling. Genom reflektion över egna erfarenheter kan 
du bli medveten om vad du utifrån dem riskerar att lägga mindre vikt på i ditt arbete med 
spelet, men också för att se styrkorna i dina egna kunskaper och erfarenheter. Har du egen 
erfarenhet av att utsättas för rasism? Hur påverkar dina erfarenheter (och avsaknad av  
erfarenheter) hur du upplever vad karaktärerna i appen är med om? Du behöver inte skriva 
ner eller redovisa svaren på frågorna nedan, använd dem för att vara bättre förberedd på  
att leda övningarna i din grupp. 

   Vilka fördomar och former av förtryck brukar du själv reagera på? 

    Har du särskild kunskap om eller intresse för jämlikhetsfrågor kopplade till någon  
specifik diskrimineringsgrund*  eller annan social kategori**?

 
   Vilka stereotyper, fördomar och former av förtryck har du själv utsatts för?

    Har du själv erfarenhet av att utsättas för rasism? På vilket sätt har du kunnat  
hantera situationerna som uppstått? 

     * Se DISKRIMINERING i ordlistan, sid 18

     ** Exempel på andra sociala kategorier som inte omfattas av Sveriges lags diskrimineringsförbud men som en kan 
          diskrimineras på grund av är till exempel hudfärg, kroppsstorlek, språk, social klass, familjeförhållanden och status.
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Att tänka på
   I din grupp kan finnas andra erfarenheter än dina egna kring att utsättas för rasism och 
andra former av förtryck. Undvik att göra antaganden om vem som har vilka erfaren- 
heter. Be inte deltagarna att dela med sig av dessa erfarenheter men lyssna och bered 
plats om så sker. Bagatellisera inte de erfarenheter som lyfts.

    Om det kommer upp frågor som är svåra att svara på, gissa inte, sök efter svar tillsam-
mans, be att få återkomma med svar eller understryk att det är komplexa frågor som  
du inte har alla svar på.

   Försök att skapa ett öppet samtalsklimat men tillåt inte kränkningar. 

   Vi har alla personliga åsikter kring olika frågor, glöm inte bort att din roll som ledare  
inte handlar om att förmedla dina personliga åsikter utan att underlätta gruppens 
 samtal och kunskapsutveckling. 

    Enstaka händelser i spelet kan uppfattas som banala, lindriga eller oförargliga. Men sett 
i sitt sammanhang med en mängd upprepade händelser skapas ett mönster. Det handlar 
inte om en enstaka händelse utan en mängd händelser som upprepas i vardagen, en  
massa små handlingar som tillsammans skapar ett mönster. Ett mönster vi känner igen 
från historien och som också speglar vår egen tids ojämlikheter.

    Enligt skollagen och läroplanen är det skolans och lärarens uppdrag att förmedla goda 
värden, att motverka intolerans, diskriminering och kränkande behandling och främja  
respekt mellan människor.

    Om en eller flera elever inte vill spela spelet och/eller inte vill delta i diskussionerna och 
övningarna kopplade till spelet, på grund av egna erfarenheter av att utsättas för rasism 
och/eller diskriminering, vad vill du att eleven ska göra? Du kan till exempel föreslå att 
hen väljer karaktär Anonym för att utgå ifrån sig själv i spelet, eller erbjuda eleven någon 
av övningarna från handledningen som hen kan göra istället för att spela Reality Check. 
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Övningar
Välj ut övningar som passar dig och din grupp eller gör alla övningar. Vissa diskussions-
frågor i en övning kan utgå från en specifik karaktär i spelet. Det går utmärkt att göra 
övningen trots att inte alla elever spelat som alla karaktärer.  

Checka in
Det kan vara svårt att veta vad i spelet som kommer att väcka mest tankar och känslor i 
just din elevgrupp. Inled och avsluta gärna passet med en runda där det finns möjlighet för 
eleverna att lyfta andra aspekter än de som lyfts i övningarna. Innan ni startar spelet kan 
det vara bra att påminna gruppen om att det är ett spel och att varje person kommer att 
agera i spelet både utifrån vilken karaktär en väljer att spela, men också utifrån hur vi är som 
individer i verkligheten. Markera också när spelet är avslutat, för dagens pass eller efter en 
5-dagarsperiod, att ni nu lämnar spelet och karaktärerna och istället får tillfälle att reflektera 
utifrån er själva i de övningar och diskussioner som följer. Försök skapa en trygg atmosfär 
för alla i gruppen. Kom också ihåg att det är okej att inte alltid kunna svara på alla frågor  
och funderingar som eleverna har. Om möjligt, be att få återkomma till frågan vid ett  
senare tillfälle.  

Använd frågorna nedan för att hålla er till temat 

  Vilken händelse under dagen berörde dig mest?

   I vilken situation var det svårast att välja hur du skulle agera?

   Vilka andra reaktioner, lösningar eller konsekvenser hade kunnat vara med i en händelse?
 

   På vilket sätt kan händelserna i spelet kopplas till verkligheten? 

   Varför är presskonferensen i spelet en viktig komponent?

   Nämn någonting nytt du lärt dig om Sveriges rasistiska historia! 
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DAG 1
En förebild för civilkurage: Tess Asplund  

Titta tillsammans på fotot på Tess: www.fotograflagerlof.se/foto-tess-asplund/

  Vad visar bilden?

   Varför tror ni bilden på henne fick så stort genomslag och vann årets bild 2016?

   Kan ni komma på fler aktioner med liknande budskap? 

Tips till ledaren: Exempel på aktioner med liknande budskap: Skoinstallationen  
#OchJagProtesterade (2017) Black Power-nävarna på OS 1968 och #TakeaKnee (2016)

                    

Maria-Teresa Tess Asplund ställde sig i vägen för fler än 300 nazister från svenska Nordiska 
Motståndsrörelsen (NMR) och vägrade låta dem passera. Hon knöt näven i luften som en 
symbol för frihet, rättvisa och kärlek. Som en hyllning till den sydafrikanske frihetskämpen 
Nelson Mandela. 
      – Jag tänkte inget. Det var ren impuls. Jag såg ondskan komma. Jag var arg och irriterad. 
Tess har varit antirasistisk aktivist sedan hon var 16 år. Hon är engagerad i Asylrörelsen i 
Stockholm och talesperson för ”Fokus afrofobi”. 

Fotot är taget under 1 maj 2016 då nazister från flera nordiska 
länder samlades i Borlänge. Fotot vann Årets Bild 2016, 
Sveriges största fototävling för press. 

ÖVNINGAR
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ÖVNINGAR

Diskriminering och kränkning i skolan

Förbered: Ta reda på var skolans policydokument om diskriminering finns, och se till att  
de finns tillgängliga för eleverna att själva plocka fram under lektionen. Det kan till exempel 
vara antidiskrimineringspolicy, likabehandlingsplan, mångfaldsplan, värdegrund, gyllene  
regler, dokumentation från elevrådet eller elevhälsovårdsteamet etc.

Mål: Att eleverna ska ta reda på vilka lagar och regler kring diskriminering som gäller  
i Sverige och i deras egen skola. Denna information är nödvändig för varje person att känna 
till för att kunna ta stöd ifrån om orättvisor sker. 

Under dag 1 får Donia ett mejl från skolkommunikatören som ber Donia ta av sig sjalen 
under medverkan på en mässa. Samma dag får Malcolm ett mejl från idrottsläraren  
som felaktigt antar att han håller på med afrikansk dans. 

   Hur kan ett antagande från någon resultera i en kränkning hos mottagaren?

    På vilket sätt kan en kränkande behandling eller diskriminering skilja sig åt beroende  
på vem det är som är förövaren och vem som är offer? 

   Vad har er skola för rutiner kring kränkningar och diskriminering?

   Hur gör du som elev om du blir utsatt för diskriminering eller kränkande behandling?

Om du eller någon annan blir diskrimi- 
nerad i skolan, prata med en vuxen. Alla som  

jobbar på skolan måste enligt lag se till att du får  
hjälp. Om skolan och rektorn inte agerar så kan du  

med hjälp av en vuxen anmäla till barn- och  
elevombudet (BEO) hos Skolinspektionen, och  

Diskrimineringsombudsmannen (DO). 

Läs mer om dina rättigheter i skolan, här:  
https://elev.skolinspektionen.se
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Att vara same i vår samtid (Längd: 59 min)

Förbered: Varje deltagare behöver papper och penna. För denna övning krävs även möjlig-
heten att spela upp ett klipp från Youtube.

Länk: https://www.youtube.com/watch?v=DGimDKkgcxA 

Längd Youtube-klipp: 28:43

Mål: Att eleverna genom egen reflektion ska få ökad förståelse för vad det innebära att  
utsättas för rasism. Hur en kan vara en god allierad, men även hur en kan visa civilkurage.

Inledning: Starta lektionen med att fråga eleverna vad de vet om den svenska ursprungs- 
befolkningen, här kan följande frågeställning användas för diskussion.

  Vad lär vi oss om samer i skolan?

  Hur är det att vara same idag?

Efter en kortare diskussion, be eleverna att anteckna tankar som dyker upp medan de tittar 
på Youtube-klippet. Det är viktigt att visa hela klippet då det kommer att ge en viktig inblick 
och förståelse av den samiska erfarenheten. Denna insikt kommer även att uppmuntra till 
mer givande diskussioner. 

Öppna upp för diskussion i helgrupp: Känner eleverna igen något av det som diskute-
rades i klippet? Hur tänker de om det? Vad lärde de sig av klippet? Vad hade de för tidigare 
kunskap om samer? Har elevernas bild om samer på något vis påverkats av att se klippet?

Läs sedan följande, hämtat från samiska Ibba i Reality check:
Ibba är på middag hos sin vän Joel för första gången och hans pappa gör dem sällskap.  
Under middagen kommer det fram att Ibba är same och Joels pappa säger: ”Jaså du är svensk 
indian!” 
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DISKUTERA:
Be eleverna individuellt skriva ner hur de hade agerat om de hade hört Joels pappa.  
Låt deltagarna diskutera två och två, för att sedan öppna upp för helgrupp. Följande  
frågor kan användas som diskussionsfrågor:

FRÅGOR:

  Vad hade du gjort om du hade hört Joels pappa?

  Varför ska en inte använda uttryck som ”svensk indian”?

  Vad är civilkurage och hur kan en använda det? 

  Varför är det viktigt att säga till?

Låt eleverna utveckla sina tankar och funderingar kring ämnet och undvik att värdera  
eller döma de diskussioner eller frågor som uppstår. Lyssna och ställ eventuella följdfrågor.

Presskonferensen: Svensk slavhandel
Under dag 1 har alla spelare sett presskonferensen Svensk slavhandel. 

DISKUTERA:

  Vad handlar presskonferensen om?

  Har det talats om Sveriges roll i slavhandeln i skolan? Om inte, varför då?

  Finns det andra delar av Sveriges historia som många kanske inte känner till?

   Har någon tips på andra filmer, poddar, serier, tidningar eller böcker som  
tar upp transatlantiska slavhandeln?

TIPS på fördjupning:  
Se avsnitt 2: Svensk slavhandel i UR:s programserie Nationen:  
www.urskola.se/Produkter/199002-Nationen-Svensk-slavhandel 
Längd: 29 minuter. 
Tillgängligt till: 30 juni 2021.

ÖVNINGAR
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DAG 2
Att representeras eller ignoreras

Förbered: Tillgång till dagstidningar i pappersform eller online. Samt tillgång till skolans  
hemsida eller intranät på dator, padda eller mobil.

Mål: Att eleverna ska dra paralleller mellan sociala medier-inlägg i spelet till verklighetens  
media, och utifrån upptäckter agera i sitt lokala sammanhang för att skapa positiv förändring.

UNDERSÖK
Välj ut en tidning på internet, till exempel Dagens Nyheter,  
Svenska Dagbladet, Expressen, Aftonbladet, Nöjesguiden med  
flera. Undersök bildinnehållet med hjälp av kategorierna nedan: 

  Hur många (du uppfattar som) kvinnor finns med på bild?

  Hur många (du uppfattar som) män finns med på bild?

  Hur många (du uppfattar som) vita personer finns med på bild?

  Hur många (du uppfattar som) icke-vita finns med på bild?

DISKUTERA
Under dag 2 ser Donia en reklambild för ett flygbolag  
där en tjej med hijab finns med. Spelaren kan välja att  
dela bilden, ignorera bilden eller gilla bilden.

  Varför är den händelsen en del av spelet?

  Vem bestämmer vilka som ska visas i reklam?

  Vilka grupper ser ni sällan representerade i reklam?

    En persons egenskaper syns inte alltid på utsidan. Hur kan  
media bli bättre på att visa en mångfald av personer? 

ÖVNINGAR
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TIPS PÅ FLER KATEGORIER  

  Personer med/utan religiösa attribut (till exempel kläder, smycken)

  Personer med normbrytande*/normföljande funktionalitet

    Förekommer familjer och kärleksrelationer som består av något annat  
än en man och en kvinna (+barn)?

*Vi fungerar alla på olika sätt. En normbrytande funktionalitet bryter mot samhällets normer  
om vad som ses som normalt eller friskt.

AGERA
Se över er skolas bildkommunikation internt och externt,  
till exempel skolans webbsida eller material för gymnasiemässan. 

  Hur kommunicerar skolan idag med bilder?

  Vilka grupper finns representerade?          
             

  Vilka grupper representeras inte?

   Vilka konsekvenser kan det få att vissa grupper inte representeras?  
(för skolan, för personer, för samhället?)  

  Hur gör du som elev om du blir utsatt för kränkande behandling?  

Vad tycker du skolan  
behöver tänka på gällande  

bildkommunikation i framtiden?  
Sammanställ en tipslista till  

den som ansvarar för skolans  
kommunikation och be läraren  

att få överlämna den.

ÖVNINGAR
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DAG 3
Mina identiteter 

Förbered: För denna övning behövs ett pappersark 
och en penna per deltagare. Bestäm också i förväg 
om steg två i övningen ska göras i storgrupp med ef-
terföljande egen skriftlig reflektion, eller i smågrup-
per med direkt muntlig reflektion i den lilla gruppen. 
Fundera på vad som passar din grupp bäst utifrån 
individerna och sammanhanget.

Smågrupper: Eleverna diskutera frågorna nedan inom den lilla gruppen. 

Storgrupp: Eleverna ger individuellt skriftliga svar, funderingar och/eller  
resonemang på frågorna nedan.

  Finns det liknande egenskaper skrivna på de olika papperna i gruppen?

  Går det att kombinera två papper att passa en person? Tre papper? 

  Hur många egenskaper eller identiteter kan en person ha?

  Kan två identiteter eller egenskaper krocka med varandra?

  Kan vi växla mellan olika identiteter och egenskaper över tid?

  Kan vi växla mellan olika identiteter och egenskaper i olika sammanhang?

  Vad påverkar en människas identitet?

  Vem bestämmer en människas identitet? 

positiv, skoltrött
sportig, dyslektiker 
stylish

Jag är:

MÅL: Att eleverna genom egen reflektion och interaktivt med resten av gruppen ska få syn 
på den rika uppsättning av egenskaper som bygger våra unika och lika identiteter.

Människor har många egenskaper och identiteter samtidigt. Ibland vill andra kategorisera 
oss som något vi själva inte känner oss bekväma med, tillskriva oss egenskaper som inte 
stämmer överens med den vi är. Be eleverna ta ett papper och skriva ”jag är…+ 5 egenskaper/
identiteter”. Samla in deras papper anonymt och blanda dem.

Dela nu in eleverna i mindre grupper alternativt behåll storgruppen, utifrån vad du be-
slutade i förberedelserna ovan. Ge sen slumpvist varje elev ett nytt papper från din hög, så 
att varje person får en lista på 5 egenskaper som någon annan har skrivit. I sin mindre grupp 
eller i helgrupp får varje elev sen läsa upp vad som står på det papper den blivit tilldelad.

ÖVNINGAR
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Fortsättningsövning: Att kategorisera och bli               
kategoriserad 

Fråga eleverna om karaktärer i spelet blir kategoriserade av andra någon gång.  
(Exempelvis blir Nina kategoriserad som indier, Donia och Donias bror som  
terrorist/-er, och någon tror att Malcolm säljer gräs.) 

  Har din karaktär blivit kategoriserad av någon annan i spelet? När? Hur?

  Har din karaktär varit med om att andra antagit saker om hen som inte stämt? 

  Vad kan vi göra för att inte anta saker om andras identiteter?

   Vad kan vi göra för att inte koppla specifika identiteter till vissa egenskaper  
eller intressen?

    På vilket sätt kan andras kategoriseringar och förväntningar på en person  
göra att personen ibland känner sig tvingad att bete sig på ett visst sätt eller  
göra vissa saker?

ÖVNINGAR
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Förintelseförnekelse (Levi)

Förbered: Hitta en webbsida som beskriver Förintelsen och en som förnekar Förintelsen. 

Exempel på en webbsida som beskriver Förintelsen är denna från Forum för levande 
historia: https://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/forintelsen

Mål: Att träna källkritik genom att diskutera förnekelse av Förintelsen.

Gör så här
Under dag 3 berättar Levis klasskompisar att de har läst på nätet att Förintelsen ”inte är sann”. 

Be eleverna att granska källorna som du har valt.  
Eleverna kan exempelvis fundera på:

   Vem ligger bakom källan?  
Är det någon som kan ämnet, som du kan lita på? Har du hört talas  
om personen eller organisationen som ligger bakom informationen? 

   Vem/vilka är den tänkta publiken till sidan?  
Vilken målgrupp riktas informationen till?

   Varför? 
Varför har sidan skapats? Är det för att sprida information,  
skapa debatt, sprida en åsikt, provocera eller något annat? 

   Vad?  
Vad hittar du för information på sidan? Är det åsikter eller fakta?  
Verkar det pålitligt? Saknas viktiga detaljer? Finns referenser,  
till exempel källhänvisningar? Upplever du i så fall dessa källor  
som trovärdiga?

ÖVNINGAR

Eleverna kan  
förslagsvis arbeta med 
uppgiften enskilt eller  

i par. Avsluta gärna med 
gemensam diskussion  

i klassen.
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DAG 4
Presskonferensen: Koloniseringen av Norrland
Under dag 4 har alla spelare sett presskonferensen Koloniseringen av Norrland. 

Diskutera:

  Vad handlar avsnittet om?

  Talas det i Sverige om Sveriges kolonisering av samernas land? Om inte varför då?

  Finns det andra delar av Sveriges historia som många inte känner till?

    Har någon tips på andra filmer, poddar, serier, tidningar eller böcker som tar upp  
koloniseringen av Sápmi?

TIPS på fördjupning: 
Se avsnitt 2: Gränser genom Sápmi i UR:s programserie Samernas tid: 
www.urskola.se/Produkter/203238-Samernas-tid-Granser-genom-Sapmi 
Längd: 59 minuter.  
Tillgängligt till: 30 juni 2022.

ÖVNINGAR
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ÖVNINGAR

Tar du dig förbi dina hinder? (30 minuter)

För minst åtta deltagare. 

Rutors storlek och ordval i övningen kan anpassas till elever med exempelvis rullstol.  
Men just denna övning kräver att gruppen är seende.

DU BEHÖVER:

  Yta utan möbler

  Maskeringstejp

  Flera pennor (7–15)

   Detta ”facit” för spelledare. Facit ska hållas hemligt och bara kommuniceras med 
spelledare. Rutor med kryss markerar rutor som är ”fel” att komma till för deltagare.  
Om deltager väljer en ruta med markerad med ett kryss här i spelledarens facit är  
dennes tur slut, och hen får ställa sig sist i sin grupps kö igen.

Du bestämmer själv hur svårt du vill göra detta för din grupp. Minst en ruta per rad ska vara 
utan kryss, för att göra möjligt att kunna ta sig framåt. Rutnätet med fem kolumner är svåra-
re att ta sig genom än det med fyra. Det är meningen. 

X
X
X
X

X
X

X

X
X X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X X
X
X

X

X

X
X

X

X
X
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ÖVNINGAR

GÖR SÅ HÄR

1) Förbered genom att tejpa följande figurer på golvet, ett rutnät med 4x7 kolumner och  
ett rutnät med 5x7 kolumner. Det är viktigt att det ena rutnätet har fyra kolumner och det 
andra har fem. Längden kan varieras men ska vara lika för båda rutnät. 
Figurerna bör placeras en bit från varandra.  
Varje ruta ska rymma en deltagare.

4 x 7 5 x 7

2) Dela gruppen i två lika stora lag (en mer eller mindre spelar ingen roll)
3) Placera de olika grupperna vid figurernas bas. Det är inte meningen att deltagarna ska  
förstå att rutnäten har olika bredd.
4) Ge instruktioner (se nedan)
5) Besvara ev. frågor från gruppen, men utan att ge för mycket information.
6) För varje rutnät: Låt en person i taget försöka ta sig genom figuren. Om personen kliver  
i en ruta som är fel får hen ställa sig längt bak i kön och senare göra ett nytt försök. Om per- 
sonen klarar att ta sig genom hela rutnätet är hen klar och kan helhjärtat ägna sig åt att  
hjälpa sin grupp.
7) Övningen är klar när alla deltagare i alla grupper har tagit sig hela vägen genom hela  
sitt rutnät.

Vid varje rutnät står en spelledare som observerar och meddelar ”ja” (om personen kliver på ok 
ruta) och ”nej” (om personen kliver på en ruta som är fel, då får hen åter ställa sig sist i kön).
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ÖVNINGAR

INSTRUKTIONER SOM DU GER TILL DELTAGARE

1) Ni är placerade i två grupper som båda ska ta sig från ena sidan figuren framför er  
(basen) till andra sidan (toppen). En person i taget.
2) Ni får inte prata med varandra.
3) Vissa rutor är ok att gå på. Andra inte. Spelledaren avslöjar inte vilka.
4) Spelledaren till varje rutnät kommer att berätta för er om rutan som ni kommer till är rätt 
eller fel. Om du träffar rätt ruta får du fortsätta till nästa rad, och då försöka komma på rätt 
ruta även där. Om du träffar fel ruta får du placera dig sist i kön vid ditt rutnät, och göra ett 
nytt försök när det blir din tur igen.
5) När hela din grupp har tagit sig genom ert rutnät är ni klara.
6) Ni får hjälpa varandra. Den ena gruppen har pennor som hjälpmedel. Ni får inte rita med 
dem. Annars får ni använda dem för att hjälpa er egen grupp. (Ge pennor till gruppen med 
rutnätet som har färre kolumner, fyra.)

GEMENSAM REFLEKTION
När alla grupper har tagit sina medlemmar genom alla rutnät samlar du eleverna  
i helklass igen.

1) Ni som blev klara först, vad gjorde ni när ni var klara?
2) Vad tänker ni efter att ha gjort den här övningen?
3) Märkte ni att rutnäten hade olika utseende? Vad tänker ni om det?
4) Gruppen med pennorna: Använde ni era hjälpmedel? Varför/varför inte?
5) Var det något som var svårt?
6) Var det något som ni tycker var lätt?
7) Den här övningen har kopplingar till hur det är att leva i vårt samhälle. På vilket sätt?

Grupperna hade olika förutsättningar för att lösa uppgiften. Ett bredare rutnät är svårare att 
navigera i än ett med färre alternativ. Gruppen med färre kolumner i sitt rutnät hade dessut-
om hjälpmedel (pennorna). Så är det även i verkligheten. Vissa har privilegier eller förutsätt-
ningar som gör det enklare att navigera i samhället. Andra har det svårare, t.ex. beroende på 
normer, fördomar och funktionsvariationer eller hinder i samhället. Poängtera gärna även 
att alla inte kan medverka i en sådan här övning beroende på hur man som ledare tillgänglig-
gör den eller vilka fysiska förutsättningar de som medverkar har.
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Nidbilder (Levi)

Förbered: Välj två till fyra antisemitiska bilder från Bilders makt. Bilders makt är en  
kunskapsbank om rasistiska stereotyper. Du hittar den på www.bildersmakt.se. 

Du kan till exempel välja bilder från denna sida: 
https://bildersmakt.se/vanliga-antisemitiska-bilder-och-forestallningar-i-samtiden

När du har valt bilder kan du gärna förbereda egna svar till de frågor som eleverna ska  
diskutera (se nedan). Lägg gärna till fler frågor om du vill!

Mål: Att rusta eleverna till att känna igen stereotypa nidbilder genom att tillsammans  
diskutera vad en nidbild är, varför nidbilder uppstår och hur nidbilder kan se ut idag.

Gör så här
Inled med att klassen tillsammans definierar vad en nidbild är. 

I Reality Check får karaktären Levi exempelvis möta idéer som att ”judar är snåla” och  
”har ekonomi i blodet”, och skämt om Levis näsa. Dessa stereotypa idéerna har sina rötter  
i medeltiden men lever kvar än idag. Bilderna kopplas ofta samman med konspiration- 
steorier riktade mot den judiska befolkningen.

Dela in eleverna i mindre grupper. Dela bilderna som du har valt till grupperna.  
Det gör ingenting om flera grupper får samma bild. Be varje grupp diskutera: 

Vad föreställer bilden?
Hur skulle ni reagera om ni såg bilden i en tidning, i sociala medier eller på nätet?
Den här bilden används som en stereotyp nidbild riktad mot judar. Vad tror ni är syftet  
med bilden? 

Efter en stund återsamlas klassen för att tillsammans resonera utifrån de bilder som  
du har valt.

ÖVNINGAR
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TITEL? 
Välj en titel själv, eller inspireras av något av dessa förslag:

 Mitt tal när jag valts till statsminister

  Om jag fötts i ett annat land

  Livet på sociala medier

  Reality Check – min ögonöppnare

  Ett brev till mitt framtida barn

  Om rasism och diskriminering

DAG 5
Min berättelse

Förbered: Om elever väljer att göra en film behöver en ladda ner appen ”Plotagon Story” 
som finns gratis på App Store och Google Play.

Mål: Att eleverna på ett djupare plan får tillfälle att reflektera över upplevelser och fråge-
ställningar kring vardagsrasism i relation till sig själv och frånkopplat spelet. Texten kan  
också användas som uppgift/läxa i till exempel ämnet svenska.

Eleverna får i uppgift att skriva en text eller skapa en film i verktyget Plotagon Story,  
som på något sätt tar upp teman/frågeställningar/ämnen som dykt upp under spelets gång, 
i mobilen eller under övningar med lärare och andra elever. Eleven får välja vilken typ av  
text eller film hen ska skapa. Ta hjälp av valalternativen nedan:

FIKTION ELLER VERKLIGHET?
Vill du berätta en fiktiv, påhittad historia där du utgår från en karaktär som är tagen från 
fantasin? Eller vill du berätta om dig själv och saker du själv upplevt, tycker eller hoppas?

 

ÖVNINGAR
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Förbjuda eller inte förbjuda högerextrema grupper 
(Levi)

Inlägg av @HeyHo_Levi 

@jonta 
Då ska vi ju förbjuda vänstern också

@jens jens 
Men vi har ju yttrandefrihet, 
vi kan inte förbjuda alla organisationer vi inte gillar.

Förberedelse: Innan eleverna börjar med sina argumentativa texter eller tal bör du i  
klassen lyfta nyckelord som yttrandefrihet, diskriminering, hatbrott, organisationsfrihet,  
högerextremism och hets mot folkgrupp. Förse också gärna eleverna med förslag på  
källor för att lösa denna övnings uppgift.

Mål: Att träna på att argumentera för och emot ett ämne, och att lyssna på varandras  
argument.

Gör så här
Be eleverna skriva en debattartikel eller ett brandtal. Eleverna kan välja att i sin artikel/ 
sitt tal argumentera för eller mot förbud av högerextrema organisationer.

Tips på länkar: 
https://www.vlt.se/artikel/debatt/teskedsorden-forbjud-hogerextrema-grupper
https://tidningensyre.se/stockholm/2018/nummer-72/ 
yttrandefriheten-ar-inte-forenlig-med-de-hogerextremas-fortryck-4/
https://www.svd.se/forbud-mot-nazister-loser-inte-problemen
http://www.dagensarena.se/innehall/borde-sverige-forbjuda-rasistiska-organisationer/
http://flamman.se/a/att-lagstifta-mot-nazism-ar-svart-och-kan-fa-forodande-
konsekvenser-for-vanstern

Förbjud nazistiska  
organisationer!

ÖVNINGAR
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Instruktioner
   Arbeta tillsammans med nyckelord som de ovan.

   Förklara för eleverna att de ska argumentera för eller mot ett förbud mot  
högerextrema grupper.

   Eleverna kan vara sig själva eller låtsas att de är experter av något slag,  
demokratiminister osv.

   Gå igenom hur man skriver en argumenterande text

   Hur tar man fram relevanta källor? Vilka källor är ok att använda?

   Hur byggs en argumentation?

ÖVNINGAR
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Uppmana eleverna att hålla en röd tråd genom hela texten.  
Texten kan exempelvis innehålla dessa kommunikativa knep en kan  
använda sig av dessa steg för steg eller välja ut några av dessa knep  
för sina argument men en början och ett slut måste argumentet ha: 

Krok: Börja med något som fångar uppmärksamheten.
Exempel: Tänk dig att du tillsammans med din familj ska fira en högtid i en lokal. 
Eller: Vad händer om vi en dag förbjuder alla olik-tänkande åsikter.

Påstående: 
Här skriver du det viktigaste, det budskap du vill framföra. 
Exempel: Högerextrema organisationer ska förbjudas för att …
Eller: Högerextrema organisationer ska inte förbjudas för att …

Ethos: Här visar du din trovärdighet. Varför ska vi lyssna på dig? 
Exempel: Vi på Teskedsorden arbetar dagligen med demokrati- och mänskliga rättighets- 
frågor i Sverige. 
Eller: Vi i xx skola tar demokratin på allvar och ser att …

Phatos: Spela på känslorna på den som lyssnar
Exempel: Hur skulle det kännas för dig om …
Eller: Vad innebär det för yttrandefriheten om …

Logos: Här lägger du in den fakta och källor du har för att styrka dina påståenden  
och det du sagt/skrivit innan. Vad säger statistik, forskning, samhällsutredningar osv. 
Exempel: Statistiken säger att om man förbjuder högerextrema grupper
Eller: Att förbjuda högerextrema grupper är inte lösningen då det inte finns bevis i stati- 
stiken att…

ÖVNINGAR
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Visa bristen på motargument
Visa den andra sidans brist på argument, vad säger den andra sidan  
och varför har de fel? Möt argumenten.

Exempel: I dagsläget finns lagar mot hatbrott, hets mot folkgrupp m.m. Dessa lagar  
räcker inte till.  
Eller: Vi menar på att en sån lag inskränker yttrande och mötesfriheten och vi har lagar  
som redan begränsar mötesfriheten därför behövs inte en ny sådan lag som till och med  
kan vara farlig…

Knyt ihop säcken: Skriv ett avslut där du trycker på att din syn är den  
rätta utifrån  dina tidigare argument.

Exempel: Vi vill att högerextrema grupper ska förbjudas för att …
Eller: Vi menar att högerextrema grupper inte bör förbjudas för att …

Eleverna tar fram relevant information för den ståndpunkt som de  
ska argumentera för. Låt eleverna läsa upp för varandra och ge  
varandra positiv och utvecklande feedback.

ÖVNINGAR
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Ord & begrepp
AFROFOBI är en form av rasism som riktar sig mot människor som har sitt ursprung i subsa-
hariska Afrika inklusive de som tillhör den afrikanska diasporan eller uppfattas som ”svarta”. 
Denna rasism kan ta sig uttryck i alltifrån verbala kränkningar och rumsliga utestängningar 
till hot och fysiska angrepp liksom i en mer eller mindre systematisk rasdiskriminering inom 
utbildningssektorn och på arbets- och bostadsmarknaden. I den engelsktalande världen an-
vänds även begrepp som ”antiblack racism”, ”antiblackism” eller ”antiblackness” och det mer 
vardagliga uttrycket ”antiblack” för att beteckna fientlighet mot svarta människor.

ANTIROMISM är en form av rasism som tar sig uttryck i fördomar om, fientlighet mot och 
diskriminering av människor som uppfattas som romer.

ANTISEMITISM är en form av rasism som tar sig uttryck i fördomar om, fientlighet mot och 
diskriminering av människor som uppfattas som semiter eller judar.

DISKRIMINERING är ett brott mot principen om rätten till likabehandling, som är den främ-
sta grunden i deklarationen om FN:s mänskliga rättigheter. Med etnisk diskriminering menas 
att denna negativa särbehandling grundas på etnisk tillhörighet. Diskriminering innebär 
särbehandling som direkt eller indirekt missgynnar, kränker och/eller begränsar individens 
integritet, handlingsutrymme och valmöjligheter inom olika delar av samhällslivet. För när-
varande erkänns sju diskrimineringsgrunder i lagen i Sverige: kön, könsöverskridande iden-
titet eller uttryck (könsidentitet), etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning (normavvikande funktionsvariation), sexuell läggning och ålder. Sär-
behandlingen görs utifrån sociala kategorier, till exempel man/kvinna, svenskar/invandrare, 
heterosexuell/homosexuell/bisexuell, majoritet/minioritet etc. Särbehandlingen beror på 
vilken kategori en anses tillhöra eller identifierar sig med. 

ETNOCENTRISM innebär att en sätter den egna kulturen i centrum och betraktar och bedö-
mer världen utifrån sin egen position och erfarenhet. En betraktar sin egna specifika position 
som universell och antar att alla andra delar, och borde dela, ens egna kulturella föreställ-
ningar och normer.

GENERALISERINGAR Ett vanligt förekommande uttryck för rasism är att personer ställs till 
svars för staters politik och det färgas i flera fall av fördomar riktat mot gruppen personen 
tillhör. Oavsett religiös tillhörighet eller etnicitet så tillhör inte personen en enhetlig grupp. 
Personerna kan vara medborgare i olika länder, ha olika bakgrunder och ha olika uppfatt-
ningar gällande statens agerande. Vi måste därför göra en distinktion mellan sak och person, 
en individ kan inte stå till svars för en stats agerande och vi bör kritisera och ifrågasätta alla 
staters agerande på samma sätt. Vi kan därför inte ställa alla personer med en etnicitet eller 
religiös tillhörighet till svars för en stats agerande.
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VI OCH DEM. I Sverige används ofta två begrepp – svenskar och invandrare – för att karak-
terisera och beskriva landets befolkning. En sådan tudelning utgör en relation som uttrycks i 
”vi och dem”. I denna relation används ofta etniska kriterium för att ”välja” vem som kan ingå 
i denna svenska vi-gemenskap. ”De andra” blir på så sätt allt annat som inte är ”vi”, det vill 
säga ”dem” blir resten. Inom forskningen används ofta begreppet ”de andra” för att analysera 
denna relation.

INTERKULTURALITET utgår från att den etniska och kulturella mångfalden som finns i sam-
hället ska bejakas och synliggöras. ”Inter” är latin och betyder ”det som existerar mellan, 
det gemensamma”, alltså det som skapas i mötet mellan människor i ett mångkulturellt, 
mångetniskt samhälle. Det kan handla om ömsesidig förståelse, dialog och samverkan, om 
jämlika och inkluderande mötesplatser och om att möjliggöra allas likvärdiga deltagande 
i samhället. Kopplingen till de mänskliga rättigheterna och demokrati är central eftersom 
diskussionerna om interkulturalitet vuxit fram inom de organisationer som länge försvarat 
och kämpat för dessa rättigheter. Ett interkulturellt perspektiv innebär att motverka etnisk 
diskriminering, exempelvis från individer, grupper och politiska organisationer som predikar 
hat och intolerans. 

INTERSEKTIONALITET handlar om hur till exempel kön, sexualitet, hudfärg och klasstillhö-
righet och andra sociala kategorier samverkar när diskriminering och över- och underord-
ning uppstår i samhället. Rasism kan drabba en person på olika sätt beroende på om hen till 
exempel är man eller kvinna, använder sjal, rullstol eller bor i innerstan. Intersektionalitet 
är ett analytiskt begrepp och verktyg som är väl etablerat inom feministisk forskning och 
aktivism. Det är en förståelse av hur kön och sexuella identiteter skapas i skärningspunkten 
mellan sociala relationer av klass och ras.

ISLAMOFOBI är en form av rasism som tar sig uttryck i fördomar om, fientlighet mot och 
diskriminering av människor som uppfattas som muslimer eller på annat sätt förknippas 
med islam. Termen islamofobi anspelar på en rädsla för religionen islam och denna religions 
anhängare, muslimer. Begreppet islamofobi inbegriper inte bara denna rädsla. Många musli-
mer upplever att det förs en propaganda mot islam och de personer som representerar den-
na religion. Islamofobi kan därför kort definieras som en rädsla för islam och muslimer, och 
som aktiverar en antiislamisk reaktion riktad mot muslimer.

JUDISKA NIDBILDER: Hånfulla bilder på judar som bygger på fördomar och hat. Det kan 
exempelvis vara bilder på djur eller påhittade varelser som innehåller Magen David, fördoms-
fulla och förolämpande kommentarer. Sådana bilder kan förminska och kränka de som defi-
nierar sig som jude.
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KOLONIALISM innebär att en stat/politisk grupp erövrar ett annat främmande territorium 
och utövar en ekonomisk, politisk och kulturell dominans och kontroll över det och dess be-
folkning. Kolonialismen som fenomen har funnits och finns fortfarande i många delar av värl-
den och den som mest grundligt påverkat världen har varit den europeiska kolonialismen av 
delar av Afrika, Asien, Latinamerika och Nordamerika. Kolonialism är en ideologi som syftar 
till att legitimera extern politisk dominans. Det vill säga att de styrda inte ses eller behandlas 
som medlemmar i den politiska gemenskap som de styrande representerar. Kolonialism be-
höver inte handla om något som händer ”långt borta” och den kan existera utan kolonier.  
Ett exempel på det är Sveriges historiska relation med Sápmi.

MAKTORDNING – MAKTHIERARKI. Att göra en maktanalys för att få syn på olika hierarkiska 
positioner i samhället handlar om att synliggöra hur mycket inflytande och möjlighet att på-
verka olika människor har, baserat på deras olika positioner, status och identitet. Ofta är det 
grupper som är i majoritet i samhället som har mer makt att påverka än minoritetsgrupper. 
En grupp som tillhör normen är oftast högre upp i maktordningen än en grupp som avviker 
från normen.

PRIVILEGIER är synonym till ”fördelar”. En person har olika privilegier i samhället beroende 
på hur hen ser ut eller var hen kommer ifrån, beroende på om personen rasifieras som ”den 
andre”. En person som följer samhällets normer, alltså de oskrivna regler och saker som vi 
tar för givet, har ofta fler privilegier än andra. Privilegier är också kopplat till intersektiona-
litet eftersom ens privilegier kan skifta över tid, beroende på var du befinner dig och i vilken 
kontext.

RASIFIERING handlar om att tillskriva personer särskilda egenskaper baserade på föreställ-
ningar om ras, etnicitet och/eller kultur. Det görs genom utseendemässiga och kulturella 
skillnader för att skilja ut grupper av människor och kan handla om att en tror och tycker att 
en person ska vara på ett särskilt sätt baserat på hens hudfärg, textur på håret, fyllighet på 
läpparna, storleken på näsan eller formen på ögonen. I rasifieringsprocessen kan stereoty-
per om en viss folkgrupp utgöra en stor del av diskrimineringen. Därigenom skapas makt-
relationer mellan ett ”vi” och ”de andra”. Rasifiering är en social konstruktion som tar ifrån 
människor rätten att definiera sig själva.

RASISM bygger på den ovetenskapliga föreställningen om att människosläktet är indelat i 
olika raser med olika värde. Rasism kan beskrivas som en samling av teorier, processer, sam-
hällsstrukturer och handlingar som utgår ifrån denna föreställning. Den rasistiska ideologin 
menar att människans egenskaper och förmågor är baserade på vilken ”ras” den tillhör, och 
att en kan rangordna människor i över- och underlägsna grupper baserat på detta. Rasismen 
menar också att människor kan behandlas olika på grund av detta. Rasmaktsordning är ett 
ord som beskriver den hierarki mellan tilltänkta raser där skillnader föreställs vara eller  
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beskrivs som biologiskt eller kulturellt nedärvda. Men det finns bara en människoras.

REPRESENTATION handlar om att alla människor ska synas, höras och känna sig repre-
senterade i samhället. Representation är kopplat till identitet och identitetsskapande, att 
människor ska kunna känna igen sig i de människor och förebilder som visas upp i ett sam-
hälle. Om ett lands invånare består av en femtedel utlandsfödda bör ungefär en femtedel  
av programledare på tv, politiker i riksdagen och direktörer i bolagsstyrelser också vara ut-
landsfödda. Ett barn som växer upp och ser någon som ser ut som hen själv i maktpositioner 
kommer i större utsträckning lära sig att hen också kan nå bra positioner i samhället och 
känna sig trygg i att hens röst och åsikter får höras.

STRUKTURELL/INSTITUTIONELL RASISM handlar om hur värderingar från kolonialismens 
historia återspeglas i dagens institutioner, rättssystem, utbildningssystem och politiska  
system. Konsekvenserna innebär att vissa grupper, särskilt etniska minoriteter och/eller  
immigrantgrupper, systematiskt diskrimineras och statistiskt oftare än andra stängs ute från 
att delta i samhällslivet på samma villkor som övriga medborgare. Den strukturella rasismen 
möjliggör/legitimerar vardagsrasismen. Strukturell/institutionell rasism är aktiva och oftast 
osynliga handlingsmönster och processer som gynnar individer och grupper från majoritets-
samhället och samtidigt utgör hinder för minoritets- och immigrantgruppernas deltagande 
i samhällslivet. Denna typ av rasism uppkommer när regler, normer och vedertagna hand-
lingsmönster (praxis) hos samhällsinstitutioner, som till exempel skolan och universiteten, 
innebär en begränsning, och också ett hinder. 

VARDAGSRASISM handlar om vardagliga handlingar, normer och händelser som avspeglar 
och upprätthåller den strukturella rasismen i samhället och som förekommer så ofta att de 
nästan tas för givna. De förutsätter inte någon medveten avsikt att såra eller göra skillnad. 
Vardagsrasism är beteckningen på alldagliga situationer som omvandlas till rasisitiska situ-
ationer. Vardagsrasism är alltså situationer som karakteriseras av att människor reagerar 
mot andra människor som om dessa vore mindervärdiga på grund av ras-, kulturell, och/eller 
etnisk tillhörighet”. Det systematiska inslaget i vardagsrasismen är central: det handlar om 
rasism som reproduceras i familjära och vardagliga rutiner. Trots att en person inte ser sig 
själv som rasist, kan en råka reproducera vardagsrasism utan att mena det.

VITHETSNORMEN handlar om att det ses som positivt, eftersträvansvärt och normalt att 
vara vit; den vita kroppen behöver inte förklaras. Personer som ses som vita har sociala, eko-
nomiska och politiska privilegier. Eftersom idén om vitheten är skapad betyder vit inte alltid 
”vit hudfärg” och vem som ses som vit skiftar beroende på sammanhang, tid och plats. 
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Länkar – Tips på verktyg och fördjupning!

Inte en främling (Teskedsorden) Personliga berättelser och funderingar kring  
ämnen som identitet, diskriminering, homofobi, antiromism och rasism, även med 
tillhörande lärarhandledning. www.teskedsorden.se/gymnasiet/#framling

Kunskapsbanken Bilders Makt (Mångkulturellt centrum – MKC) En kunskapsbank  
med bilder, filmer, förklarande texter och övningar om stereotypa rasistiska bilder.  
Åldersrekommendation 15 år. www.bildersmakt.se

Lås upp! (Mångkulturellt centrum – MKC) En erfarenhetsbaserad och beprövad  
normkritisk metod utvecklad för skolan, med verktyg och interaktiva övningar som 
syftar till att låsa upp begränsande normer. www.lasupp.nu


