Interkulturella möten
Aktivitet: Säg mig vem jag är!

Instruktion till samtalsledaren

Tidsåtgång

Antal deltagare

Praktiskt

10 + 10-15 min till

6 pers. – obegränsat

Ett utskrivet arbetsblad

reflektion i storgrupp

(helst jämt antal)

och en penna till varje
deltagare
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Säg mig vem jag är - instruktion
Syfte – Vad ska deltagarna få med sig?


Att upptäcka hur lätt och snabbt det går att dela in varandra i fack utifrån
våra förutfattade meningar.



Att börja reflektera över hur det känns att kategorisera och bli
kategoriserad samt vad fördelarna kan vara med att inte kategorisera/titta
utöver kategorierna.

Poäng/lärdomar – Vad ska du vara uppmärksam på att få fram?


Det är lätt att kategorisera andra, men vi har en tendens att uppfatta oss
själva som mycket mer nyanserade än de vi själv delar in i fack.



Den dynamik som finns i interkulturella möten präglas (också) av våra
förutfattade meningar, fördomar och stereotyper. Därför behöver vi
anstränga oss lite extra för att skapa ett bra bemötande.



Ett bra interkulturellt bemötande underlättas av att vi är medvetna om de
egna förutfattade meningar som vi har med oss in i mötet.

Så leder du aktiviteten – Steg för steg
1. Be deltagarna sätta sig mitt emot varandra på en rad eller vid ett bord.
2. Dela ut ett arbetsblad och penna till varje deltagare
3. Be deltagarna ringa in 5 - 7 ord på pappret som de tror stämmer in på personen
mitt emot. (3 min)
4. Be deltagarna byta blad och prata om vad som stämmer/inte stämmer. (5 min)
5. Be deltagarna reflektera över hur det var att göra aktiviteten med hjälp av
frågorna nedan.
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Avrundning och sammanfattning – Välj efter relevans för din grupp
och tid till förfogande
Fråga och lyssna på några av paren kring hur var det att göra aktiviteten.
Använd dessa frågor som inspiration:
1.

Vad upptäckte du/ni?

2. Vad lärde du/ni om er själva – den andra?
3. Andra känslor och tankar som kom fram?
4. Hur kändes det att någon annan bestämmer vem du är?
5. Hur kändes det när du fick dra slutsatser om en annan person?
6. Vad var svårt (i det)?
7. Hur många fick två eller fler saker som faktiskt stämde? Vad beror det på?
8. Varför drar vi de slutsatser som vi gör i ett möte och placerar människor i
fack?

9. Vad har du lärt dig utav denna aktivitet?

Obs! – Vad ska deltagarna få med sig?
Understryk gärna att när en aktivitet är slut, är den slut. Påminn om att det kan vara
känsligt att skoja med de fack som du/andra har lagt varandra i. Säg till exempel:
Skoja inte med vad du trodde om andra eller vad de trodde om dig. Det kan vara
mer känsligt än vi tror.

Tips


Aktiviteten kan även genomföras när alla står fritt i rummet.



Reflektionsfrågorna kan skrivas på blädderblock eller visas på projektor.



Var extra uppmärksam på att hålla fast vid en öppen och trygg dialog om
eventuella känslor kommer upp.



En liknande aktivitet ”Prickar i pannan” finns i Metodhandboken som du
hittar i Verktygslådan på www.kompetensverkstaden.se
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