
Studiefrämjandets Ledarutveckling
Ledarmaterial

Fördomsillustration

Steg: Ledarutveckling steg 1

Område: Folkbildning

Tidsåtgång: 15-30 minuter

Material: 

Syfte

Detta ett bra sätt att illustrera för deltagarna hur 

fördomar fungerar och få dem att inse att alla har 

fördomar.

Utförande

Rita en nästan helt ifylld cirkel, dvs ett C.

Fråga deltagarna vad de tror att du ska rita. Om 

någon svarar en cirkel så skriver du upp ordet ”cir-

kel” bredvid din figur. Låt deltagarna fortsätta att 

gissa och skriv upp alla svar du får på tavlan.

Säg att de kunde ha haft rätt men i själva verket 

är du väg att rita en pacman, cykelhjul, buss eller 

liknande. (Har någon föreslagit en pacman får du 

självklart rita något annat.) Du kan välja att rita 

vad du vill så länge det inte är något av det som 

deltagarna har sagt.

Förklara att det är precis så vi människor fungerar 

när det gäller fördomar. Vi möter en människa och 

ser då bara en del av honom/henne. Vi vill då fylla 

på för att få vad vi tror är en hel bild. Då använder 

vi oss av ”info” som vi kanske har sett på TV, hört 

av andra etc. Saken är den att vi då ofta gör en 

cirkel av någon som egentligen är en pacman. Det 

enda sättet att få en riktig bild av en människa är 

att lära känna denne och därigenom utmana våra 

fördomar.

Övning: Fundera på exempel från ditt eget liv då 

du eller någon annan fyllt i information genom de 

fördomar (eller om ordet fördomar känns för lad-

dat så tänk ”fantasi” i stället) som vi har. Dela med 

dig av dina tankar i den lilla gruppen.

Tänk på!

När man pratar om fördomar är det viktigt att 

poängtera att alla människor har fördomar. Det 

går inte att bli helt fördomsfri, däremot ska man 

såklart sträva efter att vara medveten om att det 

är just fördomar och kanske utmana dem?


