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FÖRE VISNING

Bakgrund till filmen
Den kanadensiska dokumentärfilmen En lektion i diskriminering 
demonstrerar tydligt hur fördomar och diskriminerande beteende 
mot medlemmar av en nedvärderad grupp lätt kan uppstå – till 
och med bland unga elever i en kulturellt och språkligt homogen 
miljö. Därför är det nödvändigt med utbildningsprogram som 
främjar en inkluderande attityd och en öppenhet för mångfald, från 
lågstadium hela vägen till högskolor och universitet. 

Reportaget En lektion i diskriminering blir ett utmärkt pedagogiskt 
verktyg för att beröra frågorna om inkluderande och utestängande 
som ofta upplevs i grundskolan, på gymnasiet och på högskolor, 
liksom även i arbetslivet och i föreningslivet. Här följer några råd 
som kan hjälpa dig att bättre utnyttja detta verktyg.

Råd 1. Försök inte upprepa experimentet i En lektion i 
diskriminering i din egen klass, fritids-, ungdoms- eller 
arbetsgrupp. Inför den filmade övningen konsulterade 
reportageteamet olika experter och följde noggranna instruktioner 
både för att iscensätta reportaget och eventuellt avbryta om 
det skulle spåra ur. Dessutom skaffades nödvändiga tillstånd 
för att göra reportaget, inte bara från föräldrarna till de elever 
som deltog, utan också från skolans rektor och den berörda 
skolstyrelsen. Som du kan konstatera när du själv ser filmen, 
kände lärarinnan sina elever mycket väl och hade god hand med 
sin klass både vad det gäller ordning och det förtroende som hon 
hade lyckats bygga upp. Reportaget gjordes alltså under bästa 
möjliga omständigheter.

Råd 2. Titta om möjligt på filmen Blåögd av Jane Elliot 
(distribution Filmo). – Filmen inkluderar ett avsnitt från Jane Elliots 
A class divided. – Du kommer att bli förvånad över likheterna 
mellan de känslor och beteenden som de medverkande uppvisar 
och dem som de kanadensiska eleverna visar i En lektion i 
diskriminering. Trots att filmen gjordes för drygt 10 år sedan är 
den fortfarande aktuell. Genom att visa båda filmerna kan man 
tydliggöra för eleverna hur verkligheten lätt kan se ut, trots alla 
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Fakta
Produktionsland: Canada
Längd: 42 min  
Från: 11 år  
Ämne: Pedagogik, Psykologi

Filmnr: 70998
 

 

En lärare i kanadensiska Quebec bestämmer sig för 
att låta sina nioåriga elever genomgå ett experiment. 
Genom att dela upp klassen i grupper efter deras 
längd och hävda att det finns forskning som visar att 
korta är smarta och kreativa medan långa är lata och 
konstiga, testar hon hur snabbt det går att få eleverna 
att börja diskriminera varandra. Filmen är en modern 
variant av den välkända filmen ”A class divided” av 
Jane Elliot.
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välvilliga debatter med mera. 

Det är viktigt att använda En lektion i diskriminering 
för att göra de unga generationerna medvetna om 
mångfaldens utmaningar och få dem att acceptera 
individuella och kollektiva skillnader. På så sätt blir 
den här filmen ett utmärkt verktyg för att hjälpa 
lärare och fritidspedagoger att främja ett samhälle 
som är mera öppet och tolerant mot ”de andra”, det 
vill säga stigmatiserade individer eller grupper som 
nedvärderas för att de råkar tillhöra en ”ogillad” 
kategori.

Råd 3. Hur bör man sköta visningen av En lektion 
i diskriminering i sin klass, fritids- ungdoms- eller 
arbetsgrupp? Några dagar innan du visar filmen 
kan du tänka på de personliga egenskaper 
och grupptillhörigheter som var och en av dem 
som ska se filmen har. Tänk till exempel på de 
invandrarelever i din klass som tillhör synliga 
minoriteter och som troligen varje dag får känna 
av att de är mer eller mindre nedvärderade av 
majoritetsbefolkningen. De som redan har fått 
utstå fördomarnas skadeverkningar, förakt eller 
diskriminering till vardags är kanske mer benägna 
att reagera starkt på reportaget. 

Å andra sidan kan de som är mycket vana vid att 
bli utestängda kanske bli mindre berörda än de 
som har en mindre intensiv upplevelse av detta. 
Det handlar om att förbereda sig för att kunna 
hantera tittarnas känslor och reaktioner under 
och efter visningen av reportaget. Du bör noga 
förbereda hur du ska ingripa och föra upp teman 
för diskussion. På så sätt blir det lättare att föra 
en dialog och dela med sig av sina bra och dåliga 
erfarenheter, att främja respekten och dra de 
nödvändiga lärdomarna av reportaget.

Råd 4. Även om den här handledningen och annan 
läsning bidrar med verktyg som är användbara 
för att nå ovan nämnda mål, är det fortfarande 
dina erfarenheter i egenskap av lärare, utbildare, 
socialarbetare eller fritidspedagog som kommer 
att vara mest till hjälp. Konsultera gärna kollegor 
som redan har en viss erfarenhet på området. 
Kontakta organisationer som erbjuder utbildning 
i interkulturella relationer eller yrkesmänniskor i 
omgivningen som kan ge dig stödjande råd. Se 
gärna våra länk- och lästips med råd om vart du 
kan vända dig.

EFTER VISNING

Jämlikhet innebär alla människors lika värde.

Diskriminering betyder orättvis behandling eller 
negativ särbehandling – olika behandling av lika 
fall. Diskriminering sker när en person behandlas 
sämre än en annan person i en jämförbar situation. 
Diskriminering i skolan kan till exempel vara om 
Samir, som är muslim, inte får någon skollunch för 
att det bara serveras fläskkött. Eller om Isak inte 
får delta i undervisningen för att han har ADHD. 
Eller om Pia och Karin, som är lesbiska, inte får 
dansa tillsammans på skolbalen. Eller om Anna 
inte får vara med i rastverksamheten för att hon är 
synskadad. Eller om Hugo inte får delta i skolans 
friluftsdag för att han sitter i rullstol.

Lagen reglerar diskriminering som har 
samband med 
•  etnisk tillhörighet 
•  funktionshinder 
•  kön 
•  sexuell läggning 
•  religion och annan trosuppfattning

Vad är ”Diskrimineringsombudsmannen”?
Riksdagen har beslutat att de fyra 
diskrimineringsombudsmännen (JämO, HomO, 
DO och HO) den 1 januari 2009 slås samman till 
en myndighet – Diskrimineringsombudsmannen. 
Samtidigt slås alla diskrimineringslagarna samman 
till en lag. Diskrimineringsombudsman 2009 är 
Katri Linna.

NÅGRA NYCKELPERSONER OCH NYCKELORD

Vem är Jane Elliot?
Lärarinnan Jane Elliot föddes 1933. Första gången 
hon utförde sitt första experiment var 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 
till 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. 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 
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igen och ta vara på olikheterna hos människor, 
men utan att diskriminera någon på grund av 
dessa. Jane Elliot har även senare upprepat sitt 
experiment, denna gång med vuxna, med samma 
resultat.

”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. 

AKTIVITETER OCH FRÅGOR EFTER FILMEN

1.  Diskutera i klassen vad ni känner efter att ni 
sett filmen. Är det rätt eller fel, tycker du, att utsätta 
barnen i filmen för den här typen av experiment?

2.  Tror ni att reaktionerna och agerandet skulle 
blivit annorlunda andra dagen av experimentet, om 
det hade varit vuxna medverkande istället? Varför/
varför inte? Tror du att du själv hade kunnat stå 
emot grupptrycket bättre? 

3.  Tror ni att det är annorlunda i Sverige, mot 
till exempel USA eller Kanada eller någon 
annanstans? Anser du att det finns risk för ökad 
rasism och förtryck i framtiden? Vad kan man göra 
för att motarbeta rasism och förtryck?

4.  Har du själv diskriminerat någon på grund av 
till exempel etnicitet, kön, vikt etc.? Har du någon 
gång stått upp för någon som blivit retad? Berätta! 
Vad hände?

5.  Låt varje elev skriva/rita sina känslor efter 
filmen på ett papper, som bildar formen av ett löv. 
Skapa ett stort träd, med stam och grenar, och sätt 
upp allas papperslöv. Ta reda på vad begreppet 
”diskriminering” egentligen betyder. Formulera 
svaret i en eller två meningar och skriv det på 
stammen av trädet. Diskutera sen trädets budskap 
i klassen.

6.  Föreställ dig att du själv fick en massa 
privilegier, alternativt behandlades sämre än 
någon annan, utan att det fanns någon som helst 

anledning. Hur skulle du reagera, tror du? Händer 
det i ditt vanliga liv att det faktiskt sker?

7.  Ta reda på mer om Jane Elliot eller Henri Tajfel. 

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

En lektion i diskriminering


