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Om diskriminerende språkbruk 

Tema: Diskriminerende språkbruk 

Mål: Reflektere over hva som menes med diskriminerende språkbruk. 

Om opplegget: Målet med oppdragene er å skape bevissthet rundt diskriminerende språkbruk, med 

vekt på oss/dem-språk og «kjønna» språk. Oppdrag 1er tenkt som en igangsetter, en øvelse som gir 

erfaring med oss/dem-språk, og som gir et utgangspunkt for å reflektere rundt emnet. I samtalene 

etterpå bør elevene sette ord på hva som var forskjellen på de to samtalene, og hvordan man kan få 

andre til å føle seg annerledes og «feil» gjennom språkbruk og ordvalg. Oppdrag 2 har også som mål å 

skape bevissthet, denne gangen på språk og kjønn. I etterkant av de to oppdragene bør elevene legge 

fram tankene sine i en reflekterende klassesamtale. Passer for 9. eller 10. trinn. 

Omfang: Litt avhengig av samtalene etterpå, vil oppdragene til sammen ta omtrent en time.  

Lærestoff: Kurs 8.2 i Nye Kontekst Basisbok 

 

Elevoppdraget  

Deloppdrag 1 

Arbeid i grupper på fire. Bli enige om et tema for en samtale. Det kan gjerne være helt enkelt – å 

planlegge en reise, å snakke om hva man pleier å gjøre om sommeren eller i juleferien. Dere kan 

diskutere mat eller hva dere gjør på fritiden.  

Samtale 1: I denne samtalen skal dere fungere som to par. Begge parene skal gå inn for å få de to 

andre i samtalen til å føle seg annerledes og feil. Vær tydelig på at vi gjør slik og dere gjør slik. Obs: 

Dere skal ikke si noe stygt eller ubehagelig til det andre paret, bare få fram at «vi-et» dere tilhører, er 

bedre enn de to andre. 

Samtale 2: Gjør den samme samtalen en gang til. Denne gangen snakker alle på gruppa med et 

inkluderende språk. Målet er å få alle til å føle seg som en del av et fellesskap. Denne gangen er «vi-

et» alle på gruppa. 
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Deloppdrag 2 

Arbeid i par. Lag en liste over alle ord du kan komme på som peker på et bestemt kjønn, som for 

eksempel nordmann eller jordmor. Hvorfor er det slik? Er det problematisk eller greit? Hva tenker 

dere? 


