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Ta et skritt frem 

Øvelsen er basert på «Take a step forward» fra Compass Manual for Human Righst Education with 

Young People (2015) 2. utgave, Europarådet. Hentet fra: https://www.coe.int/en/web/compass/take-

a-step-forward  

Tidsbruk: 45 minutter 

Læringsmål:  

- Fremme empati med andre og å trene på å ta andres perspektiv.  

- Øke bevissthet om hvordan faktorer slik som hudfarge, alder, kjønn, 

seksualitet, funksjonsevne, religion påvirker våre muligheter til jobb, bosted og 

utdanning, og hvilke konsekvenser det kan ha.  

- Reflektere over egne stereotypier og fordommer, og øke kunnskap om retten til 

frihet fra diskriminering.  

- Utforske strategier for å motvirke diskriminering og bekjempe ulikhet.  

Antall deltakere: 15-30 stk 

Utstyr:  

• et stort rom/område (eventuelt ute) så deltakerne kan bevege seg fremover 

• Skrive ut rollekort 

Fremgangsmåte:  

1. Be alle deltakerne stille seg på en rett linje skulder til skulder. De må ha plass til å 

bevege seg fremover.  

Alle deltakerne får utdelt hver sin rolle. Be dem lese det som står på lappen sin, og 

si at det er viktig at de ikke forteller hvem de er til noen av de andre!  

Forsikre deg om at alle har forstått hva som står på lappen sin, og hjelp de som evt 

trenger det.  

NB: Pass på å ikke gi noen en rolle som likner på dem selv. En mulighet er også å 

gi noen personer samme rolle, for å se hvordan de tolker den likt.  

2. Gi alle et par minutter til å sette seg inn i rollen. Hjelp dem ved å si:  

• Les det som står på lappen din. Du bor i Norge i dag. 

• Forestill deg resten (bruk fantasien, og gjør så godt du kan):  

i. Hva heter du? Hvor gammel er du? Hvilket kjønn er du? 

ii. Hvordan var barndommen din? Hvordan så huset ditt ut? 

Hvordan lekte du? Hva jobbet foreldrene dine med?  

iii. Hvordan er hverdagen din nå? Hvor bor du? Hva jobber du med? 

Hva gjør du på morgenen, på dagen og på kvelden?  

iv. Hvilken type livsstil har du? Hvordan ser det ut der du bor? 

Hvem bor du sammen med? Hvor mye tjener du hver måned? 

Hva gjør du i fritida? Hva gjør du i ferier? Hvem forelsker du deg 

i? Hva gjør deg glad og hva gjør deg redd? 

• Fra nå av er dette den du er. Du kan ikke endre det underveis.  
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3. Forklar hva som skal skje videre:  

• Jeg kommer til å lese opp ulike påstander.  

• Hvis påstanden jeg leser opp passer til hvem du er, skal du ta et skritt fram. 

• Hvis påstanden ikke passer, så blir du stående der du er.  

• Dere skal ikke snakke med hverandre underveis.  

 

2) Les opp én og én av påstandene under, med litt pause mellom hver. Vent til det 

er helt rolig før du leser opp neste påstand. Dersom noen når veggen på andre 

siden av rommet kan de snu, og gå tilbake.  

Påstander – ta et skritt frem, hvis….  

Du behøver ikke å spare i slutten av måneden. 

Du føler at ditt språk, religion og kultur blir respektert i samfunnet du bor i. 

Du kommer inn i bygninger uten problemer, selv om det er trapper opp til døren. 

Du er ikke redd for å bli stoppet av politiet. 

Du vet hvor du skal gå for råd og hjelp om du trenger det. 

Du har aldri følt deg diskriminert på grunn av din bakgrunn. 

Du har tilgang på god medisinsk oppfølging om du trenger det. 

Du kan invitere venner hjem på middag. 

Du har et interessant liv og ser lyst på fremtiden. 

Du kan reise på ferie én gang i året. 

Du føler du kan studere og jobbe med det du vil. 

Du er ikke redd for å bli trakassert i media. 

Du kan stemme i lokale og nasjonale valg. 

Ingen har spurt deg hvilket land du egentlig kommer fra. 

Du har ferie de samme dagene som din religions høytider. 

Du er ikke redd for at navnet ditt skal gjøre at du ikke får jobb.  

Du kan kjøpe plaster som ligner din egen hudfarge. 

Du kan gå på en fritidsaktivitet som koster penger (for eksempel gå på kino, delta på 

lagsport) minst én gang i uka.  

Du er ikke redd for fremtiden til dine barn.  

Du har aldri skammet deg over klærne dine eller hjemmet ditt. 

Du kan forelske deg i den du vil, og er ikke redd for å gå hånd i hånd med kjæresten 

din. 

Du bekymrer deg ikke for at klimaendringene skal skape konsekvenser for jobben din 

og livet ditt.   

Du er ikke redd for å bli sensurert på internett. 

Du er ikke redd for å gå hjem alene på kvelden. 

Du er aldri bekymret for å ikke ha nok mat.  

Personene du ser på TV, i aviser og magasiner ser ut som deg.  

Du kan gå på gata uten å få skeptiske blikk.  

Du kan bade i offentlige svømmehaller uten å være usikker på hvilken garderobe du 

kan bruke.  

Du har aldri sovet på gata.  

 



 

 
 

 
 

Avsluttende refleksjon:  

Be alle komme ut av rollen sin. Nå er de seg selv igjen.  

Still først noen spørsmål uten at noen forteller hvilken rolle de hadde:  

• Hvordan føltes det å gå fremover/stå stille? 

• For dere som gikk mye fremover; fulgte dere med på de som ble stående bak? 

Hvorfor/hvorfor ikke? 

• Var det noe som overrasket deg underveis, enten om deg selv eller de andre? 

• Kan dere gjette hverandres roller? La noen gjette, og la så alle får fortelle hva 

rollen deres var.  

Be alle sette/stille seg i en sirkel, før dere fortsetter refleksjonen:  

• Hvor enkelt var det å spille rollen din?  

• Den informasjonen du hadde om rollen din – hvor har du den fra (personlige 

erfaringer, nyheter, bøker eller kanskje vitser)? Hvor pålitelig er denne 

informasjonen? Kunne rollen din blitt tolket på en annen måte? (Her kan dere 

snakke om stereotypier og fordommer) 

• Det faktum at noen fikk gå mange skritt frem, men andre ble stående igjen: 

Hvor realistisk bilde er dette av samfunnet vårt? Begrunn.  

• Hva tror dere hvert steg fremover symboliserte?  

• Handlet noen av påstandene om 

menneskerettigheter? Hvilke?  

• Var det noen av dere som 

opplevde at deres 

menneskerettigheter ikke ble 

respektert eller ikke ble oppfylt? 

(Forklar at det er ikke alltid 

rettighetene til en person er 

oppfylt i praksis, selv om man 

har rettigheter formelt.)  

• Hva kan være konsekvensene av at noen får gå fremover, mens andre blir 

stående igjen? Hva er konsekvensene for den enkelte og hva er konsekvensene 

for samfunnet vårt?  

• Hva kan vi gjøre for å motvirke disse ulikhetene? Hva kan politikerne gjøre? 

Hva kan enkeltmennesket gjøre? Hva kan ungdom gjøre?  

• Hva har vi lært av denne øvelsen som vi kan bruke i hverdagen vår?   

  

Eksempler på relevante 

menneskerettigheter:  

Rett til et anstendig sted å bo, rett til mat, rett til 

utdanning, rett til arbeid, frihet fra 

diskriminering, rett til deltakelse, ytringsfrihet, 

religionsfrihet, rett til ferie og fritid, rett til å 

utøve sin kultur, rett til fysisk og psykisk helse. 

 



 

 
 

 
 

30 rollekort til utdeling 

Du er en transperson. 

 

Du er en 15 år gammel jente som sitter i 

rullestol. 

 

Du er en arbeidsledig alenemor. 

 

Du er leder i et politisk ungdomsparti 

(hvor moderpartiet sitter i regjering). 

 

 

Du er en blind ung mann som må bruke 

stokk for å komme deg rundt. 

 

 

Du er sønnen til en kinesisk innvandrer 

som eier en populær kinarestaurant. 

 

 

Du er en 20 år gammel rom-kvinne som 

aldri fullførte grunnskolen. 

 

Du er datteren til den amerikanske 

ambassadøren i Norge. 

 

Du er en HIV-positiv person som selger 

sex. 

 

Du eier en vellykket butikkjede. 

 

Du er en 17 år gammel gutt som har 

flyktet fra Afghanistan. 

 

Du er kjæresten til en ung artist som er 

avhengig av heroin. 

Du er en ung reindriftssame.  Du er en 22 år gammel lesbisk jente. 

Du er en polsk arbeidsinnvandrer. 

 

Du er en modell med afrikansk bakgrunn. 

 

Du er en arbeidsløs barneskolelærer som 

ikke snakker flytende norsk. 
Du er en hjemløs mann på 27 år. 



 

 
 

 
 

 

Du er en svensk servitør som jobber i 

Norge. 

Du er den 19 år gamle sønnen til en 

bonde i en avsidesliggende bygd. 

 

Du er sønnen til den lokale banksjefen, 

og studerer økonomi på universitetet. 

 

Du er en pensjonert fabrikkarbeider. 

 

Du er en gravid 18-åring. 

 

Du er en Stortingspolitiker med 

kontroversielle meninger.  

 

Du er student på Universitetet i Oslo. 

Begge foreldrene dine er født i Somalia. 

 

Du er adoptert fra Colombia.  

Du er fra Filippinene, og arbeider som au 

pair i Norge  

Du er gift og har to barn. Ektemannen din 

har alkoholproblemer 

Du er kvinnelig soldat i Forsvaret  

 

Du er vokst opp i en by, og foreldrene 

dine arbeider på universitetet. 

 


