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Frågeställningar till film ”Inkludering” 

Frågor till film ”Inkludering” 
Inledning 

Filmen ”Inkludering” är framtagen av YA-delegationen med text och innehåll av Edna 
Eriksson, används med tillstånd av YA-delegationen som en del av handledarutbildning 
steg 1. Filmen tillsammans med processfrågorna nedan utgör en grund för att frågorna 
gällande inkludering blir extra uppmärksammade under handledarutbildningen steg  
1–2. Syftet med filmen och processfrågorna är att tydliggöra hur inkludering är 
handledarens och hela arbetsplatsens ansvar. Denna modul (film och processfrågor) 
ingår i handledarutbildning steg 1 men kan även användas vid exempelvis en 
arbetsplatsträff eller i annat forum som diskussionsunderlag för hela arbetslagets 
arbetsplatslärande.   

Tillvägagångssätt 

Deltagarna tittar, tillsammans med ledaren för gruppen, på filmen ”Inkludering” som 
finns på https://www.youtube.com/watch?v=FRVSBNmJ2JY 
Genomförande: cirka 4 min.  

För att underlätta processandet och implementeringen av innehållet i filmen används 
därefter processfrågorna som diskussionsunderlag på det sätt som deltagare och 
ledare finner lämpligt i sammanhanget. Genomförande: cirka 60 min.   

Frågeställningar att processa efter en sett filmen 

1. Vi människor tänker olika, har olika behov och behöver olika förutsättningar 
för att fungera på en arbetsplats.  

a. Hur tillgodoser vi detta på vår arbetsplats?  
b. Hur undviker vi att hamna i diskriminerande diskussioner som 

”män/kvinnor/ungdomar med flera är sådana” och ”det säger ju sunt 
förnuft”?  

c. På vilket sätt kan jag som handledare agera för att hjälpa till i det 
arbetet? 

2. Hur satsar vi på inkludering utifrån diskrimineringsgrunderna på vår 
arbetsplats?  

a. Vad behövs för att alla ska känna sig trygga i arbetsgruppen?  
b. Hur kan jag genom mitt handledarskap bidra i detta arbete? 

3. Hur arbetar vi förebyggande på vår arbetsplats, så att vi inte skapar hinder för 
inkludering?  

a. Hur kan vi konkretisera vad vi praktiskt kan göra?  
b. Vad förväntas av mig i min roll som handledare?  

4. Enligt lagstiftning och konventioner ska vi säkerställa att ingen diskrimineras på 
vår arbetsplats. På vilket sätt kan jag i min roll som handledare säkerställa 
ickediskriminering gentemot de personer jag handleder? 
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