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Oppgave til Fordommer 

Bistand med bismak? Kildekritisk oppgave 

Et undervisningsopplegg som utforsker hvordan 
bistandsreklamer kan bidra til fordommer mot mennesker. 
Gjennom øvelsen skal elevene diskutere bistandsreklamer 
med utgangspunkt i ulike perspektiv og motiv, og samtidig 
utforske begrepene sympati, empati og fordommer.  

Læringsmål: Kunne kritisk reflektere rundt hvordan 
bistandsreklamer kan bidra til å konstruere og sementere 
fordommer mot mennesker. 

Til læreren 
Denne øvelsen har flere runder og krever mulighet for individuelt 
arbeid og gruppearbeid (i digitalt rom). I øvelsen deles elevene i fem 
ulike grupper, der hver gruppe skal arbeide med forskjellige oppgaver 
knyttet til bistandsreklame. Det er fem ulike oppgaver, alle 
medlemmene av en gruppe skal arbeide med de samme oppgavene, 
først individuelt og deretter i en gruppediskusjon. 
 

Dette opplegget er ikke laget for å snakke ned det viktige arbeidet 
mange av bistandsorganisasjonene gjør. Det er laget for å gi elevene 
en anledning til å tenke over konsekvensene bistandsreklamer kan 
ha, gi et kritisk blikk på hvordan de blir brukt, og gi de muligheten til 
å komme med andre synspunkter. 
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Begrepsavklaring: 

Identitet: Identitet brukes for å forklare hva som utgjør oss som menneske. Eksempler på hva 
som påvirker identitet er; nasjonalitet, klasse, nærmiljø, musikk, religion osv. Etnisitet er en av 
faktorene som utgjør vår identitet. Vi former vår egen identitet i kontakt og i kontrast til andre 
mennesker 

Etnisitet: Hvilken folkegruppe vi identifiserer oss med og tilhører, sies å være vår etnisitet.  
Forståelsen av etnisitet blir til i kontakt med «de andre». Uten «de andre» kan ikke «vi» 
eksistere. Etnisitet er et samspill mellom hva vi identifiserer oss selv som og hva samfunnet rundt 
oss identifiserer oss som. Fagtermene for dette er respektivt «selvtilskriving» og «tilskriving». 
Dersom man føler seg som norsk, men ikke blir akseptert av folkegruppen «nordmenn» som 
norsk, kan dette være ganske sårt. Dersom man føler seg som en del av en annen folkegruppe enn 
majoriteten, men ikke får aksept for dette, kan det også være ganske sårt.  

Stereotypier: En forenklet idé om et individ eller en gruppe menneskers typiske trekk.  

Fordommer: «En generalisert, negativ og lite fleksibel oppfatning av en gruppe mennesker» 
(Allport, The Nature of Prejudice, 1954)  

Holdning: En fordom består av to komponenter – en av dem er holdningen som kobles 
til følelsene, for eksempel en antipati mot en gruppe.  
Oppfatning: En fordom består av to komponenter – en av dem er en oppfatning som 
knyttes til kunnskap, for eksempel en faktuell påstand om en gruppe.  

Kategorisering: Å gruppere mennesker basert på likheter dem imellom.   

Sympati: Samfølelse, medfølelse (med) eller velvillig interesse (for en, for noe) (Gundersen, 
https://snl.no/sympati,  2018) 

Empati: Innlevelse, evne til å identifisere, forstå og anerkjenne gyldigheten av andres 
følelsesmessige tilstand og reaksjoner (Malt, https://snl.no/empati, 2018) 

 
 

https://snl.no/sympati
https://snl.no/empati
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GRUPPE EN – KAYEMBE:  

tinyurl.com/kayembe 
 

Ved å skrive inn tinyurl-en kan du se en bistandsreklame. Se filmen og svar på 
spørsmålene: 
 
Spørsmål: 
1. Hvilke virkemidler bruker reklamen for å fremme budskapet? 

a. Hvem er med i videoen? Hvilken musikk bruker de? Kameravinkel, 

farge? 

2. Hvilke følelser får seerne av å se videoen?  

a. Vekker reklamen sympati eller empati hos seerne? Hvorfor? 

3. Skaper filmen stereotypier?  
a. Hvilke og mot hvem?  
b. Hvorfor? 

4. Er stereotypier negative? 
Hvorfor/hvorfor ikke? 

5. Når går stereotypier over til å bli 
fordommer? 

6. Skaper filmen fordommer? 
a. Hvorfor/hvorfor ikke? 

7. Kan man ha positive fordommer?  
a. Er det eventuelt bra å ha? Hvorfor/hvorfor ikke? 

8. Hvorfor handler mange bistandsfilmer om barn? 
9. Hva kan være positivt med bistandsprosjekter? 

10. Hvilken informasjon får vi fra denne videoen? Hvordan vet vi om den er til å 

stole på? 

a. Gjør et nettsøk og se hva du kan finne ut om filmen. 

b. Hva er kritikken rettet mot filmen? 

Se filmen: tinyurl.com/Problemloserne 

11. Sammenlign de to filmene: 

a. Hvilke bilder gir de to videoene av barn i Afrika?  

b. Hvordan blir den potensielle giveren fremstilt i filmene?  

c. Hvilken av filmene tror dere samler inn mest penger? Hvorfor? 

d. Hvordan blir verdigheten til barna ivaretatt?  

 
 
 
 
 

 

 

Organisasjonen SAIH har ledet et prosjekt som heter RadiAid. Siden 2012 har de 
gitt ut en pris til de bistandsreklamene som de mener har bidratt til mest 
stereotypisering og fordommer mot mennesker 

https://tinyurl.com/Problemloserne
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GRUPPE TO – TEAM JULENISSE: 

tinyurl.com/ditnissenikkedrar 
 
Ved å skrive inn tinyurl-en kan du se en bistandsreklame. Se filmen og svar på 
spørsmålene 
 
Spørsmål: 
1. Hvilke virkemidler bruker reklamen for å fremme budskapet? 

a. Hvem er med i videoen? Hvilken musikk bruker de? Kameravinkel, 

farge? 

2. Hvilke følelser får seerne av å se filmen?  

a. Vekker reklamen sympati eller empati hos seerne? Hvorfor? 

3. Skaper filmen stereotypier?  
a. Hvilke og mot hvem?  
b. Hvorfor?  

4. Er stereotypier negative? Hvorfor/hvorfor ikke? 
5. Når går stereotypier over til å bli fordommer? 
6. Skaper filmen fordommer? 

a. Hvorfor/hvorfor ikke? 
7. Kan man ha positive fordommer?  

a. Er det eventuelt bra å ha? Hvorfor/hvorfor ikke? 
8. Hvorfor handler mange bistandsfilmer om barn? 
9. Hva kan være positivt med bistandsprosjekter? 

10. I reklamen sier julenissen at: “All this stuff goes to poor kids, like in Africa?”  

a. Bidrar filmen til å forsterke stereotypier, eller kan den forståes som en 

kritikk av stereotypier? Hvorfor? 

b. Hvilket bilde skaper filmen av land i Afrika? 

c. Hvem blir «oss» og hvem blir «de» i denne filmen? 

11. Se videoen til Hans Rosling på YouTube «Child Mortality, Family Planning & 

the Environment»: tinyurl.com/roslingfamily 

d. Hva tenker du om utsagnet til Rosling: «It’s time to stop thinking 

about sub-Saharan Africa as one place.”? 

e. Hvorfor mener Hans Rosling det er feil å bruke definisjonene vestlige 

land og utviklingsland?  

f. Hva mener du er hovedbudskapet til Hans Rosling i denne filmen? 

12. Dollarstreet er et prosjekt som tatt bilder av 264 familier sine hus over hele 

verden. Gå inn på tinyurl.com/gapdollarstreet og finn Sør-Afrika.  

a. Hva synes du om dette prosjektet? 

b. Hvordan kan prosjektet virke positivt for å bekjempe fordommer? 

c. Finnes det noen fallgruver? Hvilke? 

 

 

 

 

 

Organisasjonen SAIH har ledet et prosjekt som heter RadiAid. Siden 2012 har de 
gitt ut en pris til de bistandsreklamene som de mener har bidratt til mest 
stereotypisering og fordommer mot mennesker  
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GRUPPE TRE – TEAM SWIMWEAR: 

tinyurl.com/sophieelisemalaria 
 

Ved å skrive inn tinyurl-en kan du se en bistandsreklame. Se filmen og svar på 
spørsmålene 
 
Spørsmål: 
1. Hvilke virkemidler bruker reklamen for å fremme budskapet? 

a. Hvem er med i filmen? Hvilken musikk bruker de? Kameravinkel, 

farge? 

2. Hvilke følelser får seerne av å se filmen?  

a. Vekker reklamen sympati eller empati hos seerne? Hvorfor? 

3. Skaper filmene stereotypier?  
a. Hvilke og mot hvem? 
b. Hvorfor? 

4. Er stereotypier negative? Hvorfor/hvorfor ikke?  
5. Når går stereotypier over til å bli fordommer? 
6. Skaper filmene fordommer? 

a. Hvorfor/hvorfor ikke? 
7. Kan man ha positive fordommer?  

a. Er det eventuelt bra å ha? Hvorfor/hvorfor ikke? 
8. Hvorfor handler mange bistandsfilmer om barn? 
9. Hva kan være positivt med bistandsprosjekter? 

10. Hvordan blir mennesker i Senegal fremstilt i denne videoen?  
11. Hva tenker du om dette utsagnet til Sophie Elise: «Jeg lurer på om de syns 

det er rart at vi driver og tar bilde av dem som om de er en turistattraksjon. 
Men de er jo det.»? 

a. Hva tror du det gjør med mennesker å bli sett på som en 
turistattraksjon?  

12. Finn ut mer informasjon om prosjektet: https://tinyurl.com/altomafrika 
Dersom man forsøker å gå inn på nettsiden hun samarbeidet med, 
swimwear.no, får man opp at den ikke eksisterer lenger. Ved å bruke 
Waybackmachine.org får man derimot tilgang til tidligere versjoner av 
nettsiden: https://tinyurl.com/malariaprosjekt 

a. Er denne informasjonen til å stole på? Hvorfor, hvorfor ikke? 
b. Det er vanskelig å finne ut mer om hva som skjedde med dette 

prosjektet. Hvorfor tror du det er det?  
13. Bistandsorganisasjoner får ofte kritikk for at innsamlede penger går til 

administrasjon heller enn til de som trenger det mest. Gå inn på 
GiveWell.org, les om hvordan de arbeider, og finn en organisasjon som du 
mener bruker de donerte pengene på en effektiv måte for å hindre spredning 
av malaria.  

 

 

 

Organisasjonen SAIH har ledet et prosjekt som heter RadiAid. Siden 2012 har de 
gitt ut en pris til de bistandsreklamene som de mener har bidratt til mest 
stereotypisering og fordommer mot mennesker  

https://tinyurl.com/altomafrika
https://tinyurl.com/malariaprosjekt
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GRUPPE FIRE – TEAM BARBIE:  

tinyurl.com/barnebrud  
 
Ved å skrive inn tinyurl-en kan du se en bistandsreklame. Se filmen og svar på 
spørsmålene 
 
Spørsmål: 
1. Hvilke virkemidler bruker reklamen for å fremme budskapet? 

a. Hvem er med i filmen? Hvilken musikk bruker de? Kameravinkel, 

farge? 

2. Hvilke følelser får seerne av å se filmen?  

a. Vekker reklamen sympati eller empati hos seerne? 

Hvorfor? 

3. Skaper filmene stereotypier?  
a. Hvilke og mot hvem? 
b. Hvorfor? 

4. Er stereotypier negative? Hvorfor/hvorfor ikke? 
5. Når går stereotypier over til å bli fordommer?  
6. Skaper filmene fordommer? 

a. Hvorfor/hvorfor ikke? 
7. Kan man ha positive fordommer?  

a. Er det eventuelt bra å ha? Hvorfor/hvorfor ikke? 
8. Hvorfor handler mange av filmene om barn? 
9. Hva kan være positivt med bistandsprosjekter? 

10. Les artikkelen fra Aftenposten «Barbie ut av Afrika»: 

tinyurl.com/barbieafrika 

a. Hva består kritikken mot Flatland og Fladen i?  

b. Finn ut: Hva er voluntarisme/frivilligturisme og the White Savior 

Complex? 

c. Hvordan kan voluntarisme og frivilligturisme påvirke idéen om hva 

det betyr å være et godt menneske? 

d. Hvordan kan White Savior Complex påvirke forestillingen om hva som 

er et godt bistandsprosjekt 

11. Gå inn på Instagramkontoen Barbiesavior og      

NoWhiteSaviors.  

a. Hva ønsker kontoene å formidle? 

12. I artikkelen «Barbie ut av Afrika» skriver Maren Sæbø 

at: «Det er fullt mulig å formidle både alvorlige og 

mindre alvorlige ting, også fra Afrika, uten å redusere 

kontinentets innbyggere til en navnløs masse som må 

reddes av utsendte kjendiser.»  

a. Lag en liste med tips til hvordan man kan 

formidle saker fra Afrika på en bedre måte.  

 

Organisasjonen SAIH har ledet et prosjekt som heter RadiAid. Siden 2012 har de 
gitt ut en pris til de bistandsreklamene som de mener har bidratt til mest 
stereotypisering og fordommer mot mennesker 
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GRUPPE FEM – TEAM NORWEGIAN: 
https://tinyurl.com/bjornkjos  
 
Ved å skrive inn tinyurl-en kan du se en bistandsreklame. Se filmen og svar på 
spørsmålene 
 
Spørsmål: 
1. Hvilke virkemidler bruker reklamen for å fremme budskapet? 

a. Hvem er med i videoen? Hvilken musikk bruker de? Kameravinkel, 

farge? 

2. Hvilke følelser får seerne av å se videoen?  

a. Vekker reklamen sympati eller empati hos seerne? Hvorfor? 

3. Skaper filmene stereotypier?  
a. Hvilke? 
b. Hvorfor? 

4. Er stereotypier negative? Hvorfor/hvorfor ikke? 
5. Når går stereotypier over til å bli fordommer?  
6. Skaper filmene fordommer? 

a. Hvorfor/hvorfor ikke? 
7. Kan man ha positive fordommer?  

a. Er det eventuelt bra å ha? Hvorfor/hvorfor ikke? 
8. Hvorfor handler mange av filmene om barn? 
9. Hva kan være positivt med bistandsprosjekter? 

10. Det blir mer og mer vanlig at bedrifter ønsker å gjennomføre 

bistandskampanjer og markedsfører samfunnsengasjementet sitt. 

a. Hva er likheten og forskjeller mellom bedrifter som gjør 

bistandsarbeid og arbeidet til bistandsorganisasjoner? 

11. Les innlegget til Beathe Øgård: tinyurl.com/saihbeathe 

b. Hva ønsker Øgård å formidle med utsagnet: 

Det er noe skrekkelig utdatert over bildene av Astrup og Bjørn Kjos 

som lemper pappesker med forsyninger på et fly: Hvite vestlige 

menn ikledd UNICEF-logoer som skal gi en hånd til de fattige i Tsjad, 

i form av nødhjelp og skolesaker? 

12. Se videoen «Africa for Norway»: tinyurl.com/africafornorway  

c. Hvorfor kan man synes at videoen er morsom? 

d. Hvilken kategori settes norske i? 

13. Sammenlign denne videoen med reklamefilmen. Hvilke likheter og forskjeller 

er det mmellom kategoriene som blir konstruert i filmene? 

14. Nå rettes søkelyset i arbeidet til SAIH og RadiAid i større grad på hvordan 

bedrifter markedsfører og gjennomfører bistandskampanjer. Gå inn på 

Radiaid.com og les om organisasjonen.  

a. Hva mener SAIH at bedrifter bør tenke på i forhold til hvordan 

mennesker blir representert i reklamene deres?  

Organisasjonen SAIH har ledet et prosjekt som heter RadiAid. Siden 2012 har de 
gitt ut en pris til de bistandsreklamene som de mener har bidratt til mest 
stereotypisering og fordommer mot mennesker  
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Gruppediskusjon 

En av medlemmene på grupper skriver logg av diskusjonen 
1. Hva er hovedforskjellen på sympati og empati? 
2. Vekker bistandsreklamen dere har jobbet med hovedsakelig empati eller 

sympati? Hvorfor? 
3. Hvordan kan bistandsreklamene bidra til å videreføre stereotypier og 

fordommer? 
4. Lag en liste over ting dere mener filmskapere bør tenke over når de lager 

bistandsreklamer 
Mange av de organisasjonene dere har arbeidet med har nå begynt å tenke nytt 
om hvordan man kan lage bistandsreklamer som ikke bidrar til eller forsterker 
stereotypier. Bistandsorganisasjonene driver i mange områder livreddende 
arbeid og er avhengig av donasjoner fra privatpersoner for å gjøre sitt viktige 
arbeid. 
 
5. Diskuter påstanden: «Bistandsarbeidet er så viktig at organisasjonene kan ta 

i bruk de virkemidlene som nytter for å få inn penger» 
a. Er dere enige eller ikke? Hvorfor/hvorfor ikke? 

 


