
Du bor i et hus i to etager.

Du tænker meget over din 
vægt.

Du har i de sidste to år væ-
ret forperson for elevrådet.

Du bor i lejlighed med din 
mor og storebror.

Du er undersøgende i for-
hold til din kønsidentitet.

Du træner fire gange om 
ugen.

Du bor i byen.

Du er på ferie mindst én 
gang om året.

Du er homoseksuel.

Du går til fritidsaktiviteter 
to gange om ugen.

Du bor i en sammenbragt 
familie.

Du har oplevet at blive ud-
stillet på sociale medier.

Du har skiftet skole syv 
gange.

Du kan ikke forestille dig 
at skulle have børn i frem-
tiden.

Du spiller klaver på højt 
niveau.

Dine forældre har tolk med 
til skole-hjem-samtaler.

Du vil gerne på højskole.

Din ene forælder har et  
alkoholproblem.

Du er vokset op på landet.

Du har en stor familie.

Du er homoseksuel.

Folk har generelt svært ved 
at udtale dit navn.

Du bor i et bofællesskab.

Du får gode karakterer i 
skolen.

Andre kommenterer tit på 
dit udseende.

Din farfar er fra Irak.

Du har vundet en skak- 
konkurrence.

Du har angst og en spise-
forstyrrelse.

Dine forældre har købt en 
lejlighed, som du bor i.

Du har ikke nogen  
søskende.

Individkort
Kortene klippes ud individuelt.



Du kan trygt holde din 
kæreste i hånden, når I går 
på gaden.

Du har (haft) nemt ved at 
gå i skole.

Du føler dig godt tilpas i din 
krop.

Du har nemt ved at få job. Du er ikke afhængig af ele-
vatorer for at komme op og 
ned i en bygning.

Du er ikke udfordret i din 
brug af offentlig transport.

Du har nemt ved sociale 
arrangementer og ved at 
netværke.

Når du ser TV, læser blade 
eller lignende, ser du 
mange, der ligner dig..

Du oplever ikke, at folk 
stiller spørgsmål til den 
måde, din familie bor på. 

Dine forældre/din forælder 
støtter op om dine valg i 
livet

Provilegiekort
Kortene klippes ud individuelt.

Du hører sjældent om folk, 
der ligner dig i nyhederne.

Du har aldrig været ude for 
et overfald. 



Du ved altid, hvilket offent-
ligt toilet du skal vælge.

Du køber eller får ofte nyt 
tøj eller nye ting.

Du er ikke påvirket af en 
lidelse, der ofte holder dig 
hjemme.

Du bliver sjældent eller ald-
rig spurgt om dit køn.

Du oplever sjældent eller 
aldrig at blive set ned på på 
grund af din seksualitet.

Provilegiekort
Kortene klippes ud individuelt.



Du har arvet en større 
pengesum. Gå tre skridt 
frem.

Du har været uheldig. Gå et 
skridt tilbage.

Nitten: Du er blevet fanget 
i en konflikt. Vent en om-
gang.

Du har fået gode karak-
terer/en lønforhøjelse. Gå to 
skridt frem.

Du har været heldig. Gå et 
skridt frem.

Du har fået en advarsel 
fra din skole/dit job. Gå to 
skridt tilbage.

Gå til nærmeste orange felt 
på spillepladen..

Gå til nærmeste hvide felt 
på spillepladen..

Livets lod-kort
Kortene klippes ud individuelt.



Binær kønsidentitet:

Du kan trygt holde din 
kæreste i hånden, når I går 
på gaden.

Kender I andre køn-
sidentiteter?

Non-binær kønsidentitet:

Køn forstås som mere eller 
andet end mand og kvinde. 
Man kan definere sig som 
begge køn, enten-eller eller 
noget midtimellem.

Kender I nogle pronominer, 
man kan bruge i stedet for 
han/hun?

Ciskønnet:
Personens køn og/eller køn-
sudtryk er identisk med det 
køn, personen blev tildelt 
ved fødslen.

Transkønnet:
Personens køn og/eller køn-
sudtryk stemmer i større 
eller mindre grad overens 
med det køn, personen blev 
tildelt ved fødslen

Ensomhed:

Man kan både være ufriv-
illigt alene eller føle sig 
alene, når man er sammen 
med andre. Ensomhed på-
virker mennesker både fy-
sisk og psykisk.

Hvad kan hjælpe en person, 
der oplever ensomhed?

Er handicap kun fysisk? 
Altså noget, vi kan se?

Etnicitet:

Politisk og socialt defineret 
gruppetilhørsforhold.

Tænker I nogensinde over 
jeres egen etnicitet?

Bipolar lidelse:

Perioder med stærke ud-
sving i humør. Veksling 
mellem at være nedtrykt og 
opstemt.

Hvordan kan vi tale om 
psykiske lidelser, så det ikke 
bliver et tabu?

Religionsfrihed:

Alle har ret til at have, ud-
øve eller skifte deres reli-
gion, men også til ikke at 
have eller udøve en religion.

Hvordan kan vi støtte hin-
anden i vores religionsfri-
hed?

Hvad er forskellen på at be-
handle alle lige og behandle 
alle ens? 

Forskelsbehandling:
Opstår, når personer i sam-
menlignelige situationer be-
handles forskelligt.

Ligebehandling:
Når alle – uanset alder, køn, 
handicap, etnicitet, religion, 
seksuel orientering osv. – har 
lige adgang til og mulighed for 
at deltage i samfundet.

Fakta-/refleksionskort
Kortene klippes ud individuelt.

Direkte diskrimination:. 
Når en person behandles dårligere 
end andre i en tilsvarende situation 
på grund af alder, køn, handicap, 
etnicitet, religion eller seksuel ori-
entering.

Indirekte diskrimination:

Når en umiddelbart neutral be-
stemmelse eller regel stiller perso-
ner med et bestemt handicap, køn, 
seksuel orientering eller etnicitet 
dårligere end andre.

Familieformer:

Der findes 37 forskellige 
familieformer ifølge Dan-
marks Statistik.

Kan I komme på nogen af 
dem?


