Udsagnstræet

- Opmærksomhed om fordommes
årsager og konsekvenser

Introduktion
Udsagnstræet er et samtaleværktøj, som kan hjælpe jer til at undersøge en fordom eller et udsagn omkring
en bestemt gruppe unge i eller omkring jeres organisation. Hvad er årsagerne til, at en fordom eller et udsagn
opstår, og hvilke konsekvenser det kan have, at de eksisterer og ytres?
Målgruppe og praktiske forhold
Øvelsen er praktisk orienteret og involverer deltagerne direkte. Øvelsen kan bruges til grupper bestående af
imellem 4 og 30 personer. Øvelsen fordrer, at der er en facilitator.
Øvelsens varighed: 30-45 minutter
Trin for trin:
1

Forberedelse: Facilitatoren medbringer udsagnstræet i print, så der er et eksemplar til hver gruppe

2

Deltagerne modtager instruktion af opgaven i samlet flok

samt udprint af udsagn, der kan fungere som inspiration.

•

Deltagerne inddeles i mindre grupper på fire til seks personer. Hver gruppe skal arbejde sammen
om et udprintet udsagnstræ. Udsagnstræet skal være en visualisering af, at der ligger er årsager
bag et udsagn, og at det har nogle afledte konsekvenser.

•

Deltagerne bliver præsenteret for forskellige udsagn, som danner afsættet for arbejdet i grupperne – hver gruppe får et udsagn at arbejde med. Facilitatoren udformer på forhånd en række
udsagn som er meningsfulde i forhold til den pågældende forening.
◦◦ Punkerne laver hærværk og ødelægger klubbens faciliteter.
◦◦ Pigerne boycutter omklædningsrummet.
◦◦ Drenge, der går til boksning, er voldelige i skolen.
◦◦ Hvis man er kritisk over for en indvandrer, så er man racist.
◦◦ Håndbolddrengene drikker og spreder utryghed i omklædningsrummet.
◦◦ Folk fra udlandet tager vores arbejde.
◦◦ Man kan ikke stole på rygerne – de gør nar af én, når man går forbi dem.

•

Deltagerne skal skrive deres udsagn på træets stamme. Dernæst skrives konsekvenserne i træets
krone og årsagerne i træets rødder.

3 Opsamling i plenum, hvor hver gruppe præsenterer, hvilke diskussioner deres udsagnstræ har affødt. Facilitatoren spørger ind til:
•

Hvorfor har deltagerne kaldt noget for årsag og noget for konsekvens? Var det svært at blive enige i gruppen om, hvad der skulle stå hvor?

•

Hvordan forholder øvelsens øvrige deltagere sig til denne gruppes årsager og konsekvenser?

•

Hvordan er det relevant for den forening, som deltageren repræsenterer?
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