
 

 

 
  

 
Läroplan   

 
     

MODUL: MÅNGFALD I FRIVILLIGVERKSAMHET 

  

Modulens längd (timmar)  

2 
Genomförandemodell:  

Närundervisning 

För alla frivilliga: X 

  

Målgruppsspecifik: 

Kompetensmål: Att få färdigheter att kritiskt granska normer och fördomar samt förstå deras inverkan på möten och växelverkan. Att få 

information om mångfald och hur viktig den är i Röda Korsets verksamhet. Att få idéer om hur frivilligverksamheten kan göras tillgänglig.  
  
Material som delas ut till kursdeltagarna: 
FRK:s riktlinjer för jämlikhet 

Tipslistan Anta inte – fråga! 

Övning för att bryta ner fördomar  

(Förhandsuppgift): 

 
Kärnmaterial/-innehåll är sådant som tjänar som förutsättningar för förståelsen och att uppnå kompetensmålen. Om man vill, kan man ta med 

kompletterande och särskilt innehåll till exempel för att göra skillnad mellan deltagare på olika utgångsnivåer. Kärnmaterialet ska utgöra minst 

85 procent av helheten.   

                   
KÄRNINNEHÅLL 
”must know”  

MÅL 
(Deltagaren kan...) 

METOD (till exempel…)  Tid UTBILDARENS 
MATERIAL 

Normer och deras 

inverkan på 

växelverkan 

Deltagaren förstår vad normer är 

och hur de reglerar växelverkan 

och beteende. Deltagaren kan 

granska normerna kritiskt. 

PPT-bilder, individuella övningar, 

Youtube-videon, tipslistan Anta inte – 

fråga 

20 

min 

 

Olika 

interaktionssituationer 
Deltagaren förstår att det är 

individer, inte representanter för 

olika grupper, som möts i 

växelverkan.  

PPT-bilder, övning 10 

min 

 

Fördomar och deras 

inverkan 
Deltagaren vet varför vi hyser 

fördomar och blir medveten om 

sina egna fördomar. Deltagaren 

kan granska fördomarna kritiskt 

och avstå från dem. 

PPT-bilder, övningar, diskussion i par 

eller grupp, exempel med 

tidningsurklipp 

25 

min 

 



Jämlikhet och de 

grundläggande 

rättigheterna 

Deltagaren förstår att jämlikheten 

bygger på lag och de mänskliga 

rättigheterna.  

PPT-bilder, övningar, par- eller 

gruppdiskussion, pressurklipp-

exempel, övning för att bryta ner 

fördomar (kan även fungera som 

hemuppgift)  

5 

min 

 

Jämlikhet och Röda 

Korset 
Deltagaren förstår att stärkande av 

jämlikhet utgör kärnan i Röda 

Korsets verksamhet.  

PPT-bilder, övning, tipslistan Anta inte 

– fråga 
5 

min 

 

Tillgänglighet Deltagaren kan planera och 

genomföra tillgänglig 

frivilligverksamhet (i rimlig mån).  

PPT-bilder, övningen 

Privilegiepromenad, tipslistan Anta inte 

– fråga 

30 

min 

 

KOMPLETTERANDE 

INNEHÅLL ”should 

know” 

MÅL 
(Efter kursen kan deltagaren...) 

METODER 
(exempelvis) 

Tid UTBILDARENS 
MATERIAL 

Rimliga 

anpassningsåtgärder 
Deltagaren vet vad rimliga 

anpassningsåtgärder innebär och 

hur de kan tillämpas i FRK:s 

verksamhet. 

PPT-bilder, tipslistan Anta inte – fråga 5 

min 

 

Hjälpbehovet styr 

verksamheten 
Deltagaren förstår att Röda 

Korsets/Röda Halvmånens 

verksamhet styrs av hjälpbehov 

och sårbarhet. 

PPT-bilder, övning 10 

min 

 

Diskrimineringsgrunder 

enligt 

diskrimineringslagen 

Deltagaren känner till 

diskrimineringsgrunderna enligt 

diskrimineringslagen. 

PPT-bilder 5 

min 

 

SPECIALKOMPETENS 
”nice to know” 

MÅL 
(Efter kursen kan deltagaren...) 

METODER 
(exempelvis) 

Tid UTBILDARENS 
MATERIAL 

FRK:s riktlinjer för 

jämlikhet 
Deltagaren känner till FRK:s 

riktlinjer för jämlikhet och använder 

sig av dem i sin verksamhet.  

PPT-bilder, riktlinjer för jämlikhet för 

utdelning 

  

 


