RASISM PÅ NÄTET
ELEVMATERIAL

RASISM PÅ NÄTET
Hat med en grund i rasism drabbar främst personer som rasifieras som icke-vita,
eller som har en viss religion eller etnicitet, exempelvis afrosvenskar, muslimska
svenskar, judiska svenskar, romer och samer. Rasismen bygger på att vissa
ser olika på människor baserat på hudfärg, språk och kulturella eller religiösa
symboler. (Källa: Näthatshjälpen)
Fördomar kan ligga bakom ett rasistiskt agerande och det är vanligt att normer
påverkar hur vi tänker och vad vi säger. Ibland kan vi ha fördomar utan att veta om
det. Ställ dig själv dessa frågor:
(Individuellt)
•

Kan det hända att du drar dig för att lära känna vissa personer för att du tror
att de ska vara på ett visst sätt? Till exempel för att de tillhör en viss kultur,
har en annan religion än vad du har eller har en annan hudfärg?

•

Tycker du att det finns ett vanligt sätt att se ut och ett annat sätt? Till
exempel att du nämner någons hudfärg om hen har mörk hud, eller religion
om hen bär slöja eller annat klädesplagg som inte du själv bär.

•

Händer det att du skrattar åt skämt som handlar om att människor från vissa
kulturer eller länder ses som annorlunda?

Vad kan svaren på frågorna berätta om hur du själv har det med fördomar?

FRÅGOR OM FILMEN
(I grupper)
•

Vad vittnar berättelserna om och hur vanligt är detta egentligen?

•

Vilka tycker ni att konsekvenserna borde bli för elever som gör ett quiz med
frågor och svarsalternativ angående en annan elevs hudfärg?

•

Om rasism förekommer på er skola, vilka av er är beredda att göra något för
att sätta stopp för det?

•

Leyou läser en berättelse om en person vars småsyskon utsätts för rasism
på stan, på stranden, i affären och i skolan. Hur tror ni det påverkar hennes
bild av samhället? Hur tror ni att det påverkar henne och hennes syskon?

•

Finns det något du kan göra för att hjälpa personen?

•

Varför tror du att vissa behandlas annorlunda på grund av att de har en viss
tro eller ett visst utseende?

