
 

Ett steg framåt 
 
Övning med syfte att sätta sig in i olika människors förutsättningar, möjligheter och 
livssituationer. Att se hur olika människor är olika utsatta för diskriminering, har olika 
förutsättningar att ha makt över sitt eget liv och är mer eller mindre långt från normerna 
i samhället. Att se hur mina egna fördomar påverkar hur jag uppfattar en roll utifrån lite 
information. 
 

Material 
Ledarstöd – underlag, deltagar/rollappar – underlag. (Yta att röra sig på, mellan två 
väggar eller en stor tom yta) 
Arbetsgång 
Arbetsvariant nr 1 (lämplig för en normalstor grupp/mycket utrymme att röra sig på) 
 
Deltagarna tilldelas en rollbeskrivning och får fantisera fram en person och en 
beskrivning av dennes livssituation utifrån relativt lite fakta.  
Deltagarna ställer sig sedan på en linje och ledaren läser upp olika påståenden. När alla 
påståenden är upplästa har de olika rollerna/personerna kommit olika långt. 
Efteråt samtalar man om vilka personer man var, hur man tolkade sin rollperson, hur det 
kändes att komma långt fram respektive stå kvar och stampa. 
 

1. Deltagarna sitter vid sina vanliga bord. Inled med att berätta om att deltagarna  
ska få en utmaning i att leva sig in i en annan människas liv. De kommer att få en lapp 
med en rollbeskrivning. Om det är någon som känner att den roll som beskrivs känns 
svår utifrån en eller annan anledning kan man få en ny lapp (Detta för att undvika att 
någon får en roll som man själv har till vardags, vilket kan bli svårt ifall det är en utsatt 
roll). 

2. Tala om för deltagarna att: - Man får inte visa sin lapp för någon annan och man 
måste från och med nu vara tyst. 

3. Dela ut en lapp från underlag/rollappar till var och en. 
4. Be deltagarna: Försök att tänka dig in i en den personens liv. Måla upp en bild av  

               personen i ditt huvud. Som hjälp kommer ni att få några frågor att fundera över. 
- Hur var din barndom? 
- Vilken sorts hus levde du i? 
- Vilka lekar gillade du att leka? 
- Vilken typ av arbete hade dina föräldrar? 
- Hur ser ditt vardagsliv ut nu? 
- Var lever du? 
- Vilka umgås du med och var? 
- Vad gör du på morgonen, eftermiddagen och på kvällen? 
- Hur mycket pengar tjänar du varje månad? 
- Vad gör du på din fritid? 
- Vad gör du på din semester? 
- Vad gör dig glad? 
- Vad är du rädd för? 



 

5. Be deltagarna vara alldeles tysta medan de ställer upp sida vid sida längs den ena 
väggen. 

6. Tala om för deltagarna: - Jag kommer nu att läsa upp olika påståenden. Varje  
gång ett påstående stämmer in på din person ska du ta ett steg framåt, om inte stå stilla. 
När du tar ställning till ett påstående, tänk inte bara utifrån om din rollperson teoretiskt 
kan göra något utan om det faktiskt är rimligt eller troligt att personen skulle göra det. 

7. Läs upp följande situationer. Låt deltagarna få lite tid efter varje påstående att ta  
ett steg framåt eller stå kvar och låt dem få lite tid att reflektera över hur långt de har 
hunnit i relation till varandra. Deltagarna är hela tiden tysta. 

- Du har aldrig haft några större ekonomiska problem. 
- Du har en bra bostad med tillgång till TV och telefon. 
- Du upplever att ditt språk, din religion och ditt levnadssätt är respekterat i det 

svenska samhället. 
- Du upplever att din åsikt betyder något och att det du säger tas tillvara i 

samhället. 
- Andra brukar rådfråga dig gällande olika saker. 
- Du är inte rädd för att bli stoppad av polisen. 
- Du vet vart du kan vända dig för att få råd och hjälp när du har problem och det 

skulle vara lätt för dig att ta den kontakten. 
- Du har aldrig känt dig diskriminerad. 
- Du har en god chans att få ett jobb som motsvarar dina kvalifikationer. 
- Du kan resa på semester en gång om året. 
- Du ser optimistiskt på din framtid. 
- Du känner att du kan välja att studera och själv välja yrke. 
- Du är inte rädd för att bli trakasserad eller attackerad på gatan. 
- Du känner att media speglar dina erfarenheter och dina åsikter. 
- Du kan dra nytta av internet. 
- Du vill och kan rösta i nationella och lokala val. 
- Du kan delta i ett två veckor långt internationellt seminarium utomlands. 
- Du kan gå på bio eller teater minst en gång i veckan. 
- Du är inte rädd för dina barns framtid. 
- Du kan köpa ett nytt klädesplagg minst varannan månad. 
- Du kan bli förälskad i vem du vill och kan visa det. 
- Du känner att din kompetens är uppskattad och respekterad i samhället. 

 
8. Säg till deltagarna att uppmärksamma sin slutliga position i relation till andra.  

Gå sedan och sätt dig vid ditt bord. 
 

Samtala och reflektera kring följande frågor: 
Fundera runt bordet utifrån exempelvis följande: 
Vilka roller hade ni? Berätta en i taget hur det kändes.   
Hur långt in mot mitten kom var och en? 
Hur kändes det att gå framåt? Hur kändes det att stå kvar? 
Vilka paralleller kan man dra till det samhälle vi lever i? 
Vilka har sämre förutsättningar och möjligheter i det svenska samhället? 
Hur utvecklade du din rollfigur? Vilka antaganden gick du in i? Varför? 



 

 
Arbetsgång 
Arbetsvariant nr 2   (Lämplig för en stor grupp med ett litet utrymme) 
 

1. Se punkt 1 (ovan) under arbetsvariant nr 1  
2. Dela in gruppen i par. Låt sedan varje par bestämma vem av dem som ska ”följa” 

och vem som ska ”leda”. 
3. Tala om för deltagarna att man inte får visa sin lapp för någon annan än sin 

partner och att man från och med nu måste vara tyst. 
4. Dela ut en lapp till varje par. 
5.  Se punkt 4 (ovan) under arbetsvariant nr 1. Både den som leder och den som  

följer skapar sin egen bild utifrån den rollbeskrivning man tillsammans har fått. De 
pratar inte med varandra. 

6. Be deltagarna att ställa sig i par i en stor cirkel. Den som leder tar med sin  
partner till den tomma ytan och ställer sig bakom med näsan in mot mitten. På så sätt 
bildas en cirkel av par, där den som leder står bakom den som följer och bådas näsor 
pekar mot mitten. 

7. Tala om för deltagarna: - Jag kommer nu att läsa upp olika påståenden. Varje 
gång du som leder tycker att påståendet stämmer in på din rollperson ska du knacka din 
partner på axeln. Du som följer tar då ett steg framåt. Stå annars still. När du som leder 
tar ställning till ett påstående, tänk inte bara utifrån om din rollperson teoretiskt kan 
göra något utan om det faktiskt är rimligt eller troligt. 

8. Se punkt 7 (ovan) under arbetsvariant 1 
9. Uppmärksamma nu er slutliga position. Nu får ni strax prata med er kompis.  

Fundera först över hur det kändes. 
10. Gå och sätt er vid borden. 
11. Börja samtala i paren. Hur kändes det att fatta besluten? Hur kändes det att  

ledas? Var du som leddes överens om när du skulle gå och inte gå? 
12. Se rubriken ”Samtala och reflektera kring följande frågor” under arbetsvariant 1 

 
Samtala och reflektera vidare (till båda arbetsvariantera) 
Vilka var det som kom längst? Vilka stod kvar? Vad symboliserar de olika lägena? 
Centrum och periferi? Innanförskap/utanförskap? Makt/maktlöshet? 
Vad innebär det i relation till vilken makt man har över sitt eget liv och i samhället? 
Vad innebär det i relation till att bli diskriminerad? 
De som hamnar längst fram/i mitten kan sägas utgöra normen i samhället.  
Försök att beskriva hur den normen sr ut! 
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