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OM JANE ELLIOT OCH HENNES EXPERIMENT
Lärarinnan Jane Elliot utförde sitt första experiment 1968 med 
hjälp av sina 3:e klassare i Iowa. Idén fick hon efter att ha 
reagerat starkt på mordet på Martin Luther King Jr. samma år. 
Genom att dela in klassen efter ögonfärg och behandla dem 
olika fick hon barnen att bete sig efter det förväntade mönstret.   
Experimentet gav upphov till starka reaktioner. Slutsatsen som 
hon drog från experimentet var att vi på många sätt skapar 
problemen själva, inte minst genom hur vi uppfostrar våra barn. 
Om vi behandlar barn olika kommer de att bete sig olika. 

Jane Elliot räknar bland annat in färgade, kvinnor, homosexuella, 
religiösa minoriteter, samt handikappade i de grupper som 
får sämre möjligheter i samhället. Hon menar att vi bör känna 
igen och ta vara på olikheterna hos människor, men utan att 
diskriminera någon på grund av dessa. 

I USA har Jane Elliot väckt stor debatt och fått mycket
uppmärksamhet under åren. Hon har senare upprepat sitt 
experiment, med vuxna, med samma resultat. Jane Elliots 
experiment har gett upphov till flera filmer. 

The Social Identity Theory
En av de mest framträdande teorierna vad gäller identitet 
är ”The Social Identity Theory” formulerad av Henri Tajfel. 
Identifikation har enligt denna teori sin grund i kategorisering 
och sociala kategorier – grupper existerar enbart om dess 
medlemmar identifierar sig med gruppen. Medlemskap i en grupp 
innebär således en föreställning om ”Dom” och dess skillnader 
i förhållande till ”Vi”. Tajfel menar att individer konstruerar sin 
identitet i relation till hur de identifierar sig själva som medlemmar 
av sociala kategorier. 
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Fakta
Produktionsland: USA
Längd: 90 min  
Från: årk 7  
Ämne: Samhällskunskap, 
Psykologi, Pedagogik
Filmnr: 64468

 

 

Vi lever i ett samhälle där alla inte behandlas lika. 
Homosexuella, handikappade och personer med annan 
etnisk bakgrund är exempel på grupper som diskrimineras. 
Jane Elliot vänder på begreppen och låter “blåögda“ och 
“brunögda“ konfronteras i ett socialt experiment under 
en dag. Under denna dag vill hon få oss att inse vad det 
innebär att tillhöra en minoritet. 

Filmen beskriver hur den som behandlas som ett mindre 
vetande barn kommer att bete sig därefter. Förtryckaren 
får på så sätt sina fördomar bekräftade och cirkeln sluts. 
Jane Elliot vill visa att det är allas ansvar att arbeta mot 
rasism och förtryck. Den som inte vill eller vågar ingripa 
samarbetar i själva verket med förtryckarna.
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DISKUSSIONSFRÅGOR
Berätta om dina reaktioner efter att ha sett 1. 
filmen.
Jämför USA och Sverige i fråga om rasism och 2. 
förtryck.
Anser du att Jane Elliot har rätt?3. 
Känner du igen dig från någon situation i 4. 
filmen? Vilken?
Skulle du kunna tänka dig att utsätta dig själv 5. 
för ett liknande experiment?
Finns det risker med denna typ av experiment?6. 
Kan man dra paralleller mellan agerandet 7. 
under workshopen och agerandet hos 
människor i nazistyskland?
Vad kan man göra för att motarbeta rasism och 8. 
förtryck i Sverige?
Anser du att det finns risk för ökad rasism och 9. 
förtryck i framtiden? Varför?

INTERNETKÄLLOR

Organisationer
http://www.centrummotrasism.nu/ – Centrum mot 
rasism
http://www.cmr.nu/smr/ – Sverige mot rasism
http://www.umr.nu/ – Ungdom mot rasism
http://www.jag.se/ – Föreningen JAG (Jämlikhet, 
Assistans, Gemenskap)
http://www.jamombud.se/ – JÄMO
http://www.homo.se/ – ombudsmannen mot 
diskriminering pga. sexuell läggning 
http://www.do.se/ – ombudsmannen för etnisk 
diskriminering

http://www.rfsl.se – RFSU, Riksförbundet för 
sexuell upplysning
http://www.rfsl.se/ – RFSL, Riksförbundet för 
sexuellt likaberättigande
http://www.skolinspektionen.se/ – Skolinspektionen
http://www.diskriminering.se/ – Byrån (juridisk 
rådgivning) mot diskriminering
http://www.samer.se/ – Sameföreningen

Länkar till sajter som handlar om vad 
diskriminering är:
http://www.jamombud.se/skolan/vadardiskrimine.
asp
http://www.suntliv.nu/AFATemplates/Page.
aspx?id=503
http://www.stop-discrimination.info/1677.0.html
http://www.ho.se/Tpl/NormalPage____836.aspx
http://humanrightsweden.blogspot.com/2006/10/
barn-och-jmlikhet.html – om barn och jämlikhet
http://www.romadelegationen.se/extra/
pod/?id=113&module_instance=1&action=pod_
show&navid=113
http://www.adb-stockholm.org/diskrim.htm
http://www.motesplatslulea.se/index.
asp?id=3&meny=3
http://www.kultur.stockholm.se/default.
asp?id=12751 

Material
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/2803 – ladda 
ned Regeringens jämlikhetsplan för skolan
http://www.ihmisoikeusliitto.fi/Ruotsi.pdf
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