
Bilaga till Fördjupningskurs i ledarskap Emma –  

Normer och normkritik fördjupning – övning Rättighetspromenaden 

Klipp ut och dela ut rollkorten till alla deltagare (de finns nedan). Dela ut kort till samtliga 
deltagare. Be deltagarna att läsa sina rollkort utan att berätta vad som står på det. Nu ska de under 
tystnad tänka sig in i personen de blivit tilldelade. Ibland kan det vara svårt att föreställa sig hur 
deras rollers liv ser ut så poängtera att de får använda sin fantasi av hur de tror att rollens liv ser 
ut. 
 
 
Påståenden: 
1. Du har aldrig haft några ekonomiska svårigheter. 
2. Du har internet hemma. 
3. Du har ett eget rum eller en egen lägenhet. 
4. Du känner att din kultur och ditt språk respekteras i samhället du lever i. 
5. Du känner att människor tar dina åsikter på allvar. 
6. Du är inte rädd för att stoppas av polisen. 
7. Du har aldrig känt dig diskriminerad på grund av ditt ursprung. 
8. Du kan köpa ”hudfärgade” plåsterlappar som faktiskt liknar din hudfärg. 
9. Du vet vart du ska vända dig om du behöver hjälp eller råd. 
10. Du kan besöka läkare om du behöver sjukvård. 
11. Du och din familj kan åka utomlands på semester minst en gång om året. 
12. Du kan studera till vad du vill. 
13. Dina högtider har en ledig dag eller röd dag i almanackan. 
14. Du kan bli tillsammans vem som helst eller gifta dig med den du älskar. 
15. Du är inte rädd för att gå hem själv på kvällen. 
16. Du är inte orolig inför framtiden. 
17. Ingen har förklarat ditt humör med att du har mens. 
18. Du har aldrig känt dig diskriminerad på grund av ditt kön. 
19. Du har inte ont om pengar i slutet av månaden. 
20. Din jobbansökan har aldrig blivit bortsorterad på grund av att du har ett 
konstigt efternamn. 
21. Du har aldrig blivit kallad något nedsättande på grund av din sexuella 
läggning eller ditt könsuttryck. 
22. Ingen har frågat dig var i världen du kommer ifrån, egentligen. 
23. Du kommer in i en byggnad utan problem, även om det är ett par trappsteg 
upp till dörren. 
24. Din röst hörs ofta i klassrummet. 
25. Om du var på besök i riksdagen skulle folk ta dig för en riksdagsledamot. 
26. Du kan hitta offentlig information på mitt förstaspråk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rollkort: 
 
Du är bisexuell, född i Sverige av politiskt engagerade argentinska föräldrar. 
 
 
Du är synskadad och engagerad i ett politiskt ungdomsförbund. 
 
 
Du bor ensam tillsammans med din arbetslösa mamma. 
 
 
Du är barn till vd:n för ett stort företag och studerar ekonomi på universitetet. 
 
 
Du är en homosexuell sjuttonåring som är ordförande i skolans elevråd. 
 
 
Du är barn till en invandrad kines som driver en framgångsrik snabbmatskedja. 
 
 
Du är fjorton år och vet redan nu att du inte kommer att komma in på den 
gymnasieutbildning du vill. 
 
 
Du är muslim och bor med dina starkt troende föräldrar. 
 
 
Du pluggar till jurist på universitetet. 
 
 
Du är född i en killkropp men har sedan lågstadiet känt att du egentligen är en tjej. 
 
 
Du är barn till en amerikans ambassadör och bor i Sverige. 
 
 
Du är en femtonårig flykting som bor i en mellanstor stad i Sverige. 
 
 
Du är en sjuttonårig romsk flicka som inte avslutat grundskolan. 
 
 
Du lever som gömd flykting och bor tillsammans med din familj i ett rum i en 
lägenhet. 
 
 
Du har precis flyttat och bytt skola för att din familj skall få bo närmare din mamma 
som sitter i fängelse. 
 
 
Du är tretton år och har precis flyttat in i din tredje fosterfamilj. 



 
 
Du är en känd modell med ätstörningar. 
 
 
Du pluggar på en privatskola och festar på kända krogar på helgerna. 
 
 
Du är dotter i en starkt troende kristen familj. 
 
 
Du är yngst i din styrelse och känner att ingen tar dina förslag på allvar. 
 
 
Du är barn till en politiskt engagerad förälder som sitter i kommunfullmäktige. 
 
 
Du är en femtonårig kille som dansar balett. 
 
 
När du var yngre blev du retad för att du alltid lekte med tjejerna. 
 
 
Du har hög status på skolan och tillhör ett kompisgäng som förväntar sig att du 
alltid ska ställa upp för gruppen, även i slagsmål.  

 


