
Värderingsövning:

FÖRDOMAR

Jämställdhet

I den här övningen får deltagarna en 
chans att få syn på sina egna och andras 
fördomar och förutfattade meningar och 
reflektera över dessa. Tänk på att lägga 
tid på den efterföljande diskussionen. 

Jämställdhet

10 år och uppåt

Värderingsövning

20 – 30 minuter

Lappar med yrken och med 
etnicitet, ålder och könstillhö-
righet

Instruktion till ledaren

Instruktion till gruppen

Information

Dela in deltagarna i mindre grupper, två till fyra per-
soner i varje. Ge varje grupp en bunt med lappar med 
yrken, en med etnicitet, ålder och könstillhörighet. Det 
kommer finnas en lapp av varje yrkeskategori men flera 
lappar med samma uppsättning av etnicitet, ålder 
och könstillhörighet. 

Grupperna ska nu para ihop de olika yrkena med 
lappar om ålder och könstillhörighet. När grupperna 
är klara går du som ledare runt mellan grupperna och 
för en diskussion kring vilka kombinationer de satt 
ihop. Du kan också låta grupperna sätta upp sina 
kombinationer på en gemensam tavla som alla kan ha 
framför sig under den efterföljande diskussionen. 

Samtalet efteråt är viktigt eftersom det kan komma 
upp fördomar som behöver belysas. Det är också 
bra att prata igenom varför en sådan här övning kan 
behövas. 

http://www.diakonia.se/engagera/varderingsovningar


FÖRDOMAR
Värderingsövning:

Exempel på yrken: 

Professor 

Lastbilschaufför 

Läkare 

Webbdesigner 

Arkitekt 

Sjuksköterska 

Politiker 

Konstnär 

Polis 

Snickare 

Förskollärare 

Frisör 

Influencer 

Städare 

Mekaniker 

 

 Exempel på kön, ålder och etnicitet:

Svensk man, 45 år 

Svensk kvinna, 55 år 

Svensk ickebinär, 22 år 

Thailändsk kvinna, 60 år 

Thailändsk man, 30 år 

Thailändsk ickebinär, 25 år 

Somalisk man, 40 år 

Somalisk kvinna, 35 år 

Somalisk ickebinär, 20 år 

Palestinsk kvinna, 25 år 

Palestinsk man, 40 år 

Palestinsk ickebinär, 55 år 

Colombiansk kvinna, 30 år 

Colombiansk man, 25 år 

Colombiansk ickebinär, 45 år 

Förslag på samtalsfrågor: 

• Hur var det att göra övningen?
• Hur tänkte ni i gruppen? 
• Var ni eniga? Var det svårt att para ihop de olika 

kategorierna? Varför/varför inte? 
• Varför förknippas vissa yrken ofta med specifik 

könstillhörighet/ålder/etnicitet? 
• Ser ni något mönster? 

http://www.diakonia.se/engagera/varderingsovningar

