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HVEM VIL DU BO SAMMEN MED?

Tid: 30-45 min
Antall: 6+
Mål: Gjøre deltagerne oppmerksomme på sine fordommer, og refl ektere over om det er mulig å leve uten 
fordommer. Er det mulig å skape en diskrimineringsfri verden?
Utstyr: En kopi av listene nedenfor til hver av deltagerne.

Gjennomføring:
Familien din skal leie ut en sokkelleilighet, og du får være med på å bestemme hvem leietakerne skal være. 
Du får utdelt en liste over interesserte personer hvor følgende opplysninger er oppgitt.
1) Ektepar fra Kongo.
2) Familie fra USA, mor, far og to barn.
3) Geir (rørlegger) og Stian (snekker).
4) Etnisk nordmann (35), vakt på utested.
5) Hussain (45), muslim.
6) Aslaug (72), pensjonist.

På basis av disse opplysningene skal du rangere personene i forhold til hvem du vil innkalle til et intervju. Du får 
nå tildelt en ny liste med fl ere opplysninger om de potensielle leietagerne. Du gjør en ny rangering basert på de 
nye opplysningene.
1) Ektepar fra Kongo. Midlertidig oppholdstillatelse. Ingen fast jobb.
2) Mor, far og to barn fra USA. Konservative jøder. Far er rabbiner.
3) Geir (rørlegger) og Stian (snekker). Begge er homofi le.
4) Etnisk nordmann (35). Vakt på utested. Bakgrunn i nynazistisk miljø.
5) Hussain (45). Muslim. Bodd i Norge i 23 år, politimann.
6) Aslaug (72), pensjonist. Har hund. Liker å gå tur tidlig om morgenen.

Debriefi ng og evaluering:
- Hvilke kriterier valgte du leieboere ut fra?
- Rangerte du forskjellig i forhold til de to listene?
- Hva sier dette i så fall om fordommer?
- Hvor riktige er våre fordommer? Stemmer våre fordommer alltid med virkeligheten?
- Har vi gode grunner for våre fordommer?
- Hva er våre fordommer vanligvis basert på?
- Er det en bestemt type gruppe du ville unngå hvis du kunne?
- Er det en bestemt type gruppe du alltid føler deg åpen og positiv til?
- Har alle kulturer fordommer?
- Er noen kulturer mer fordomsfulle enn andre?
- Er det mulig å leve våre liv uten fordommer?
- Leder fordommer alltid til diskriminering?
- Har du noen gang selv opplevd å bli diskriminert?
- Har du selv noen gang oppført deg diskriminerende mot andre?

Tips til leder/tilrettelegger:
Listen kan varieres både med hensyn til lengde og innhold.


