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Ohjeet: 

Käytä hetki aikaa arvioidaksesi seuraavat väitteet ”Millaiseksi koet olosi tilanteessa” asteikolla 1-4, 
jossa 1 = en ollenkaan mukavaksi - 4 = täysin mukavaksi. Harjoituksen lopussa tulet tietoiseksi 
omista ennakkoluuloistasi ja siitä, kuinka ihmiset todennäköisesti reagoivat vastaavissa 
olosuhteissa. Tapauksissa, joissa et tunne oloasi ollenkaan mukavaksi tai kovinkaan mukavaksi (1 tai 
2), sinua rohkaistaan tekemään ylimääräistä itsetyöskentelyä ja kouluttamaan itseäsi.

1      2      3      4 

Nuori mies, joka istuu viereesi lentokoneessa on arabi.

Seinänaapurisi ovat lesboja/homoseksuaaleja.

Vierailet isovanhempasi luona avustetun asumisen yhteisössä

Koditon mies lähestyy sinua ja pyytää sinulta rahaa.

Hammaslääkärisi on HIV- positiivinen.

Lentokoneessa vieressäsi istuva nainen painaa 110kg.

Yhdellä ryhmätyösi esittelijällä on puhevika.

Perheesi ostaa asunnon maahanmuuttajien asuinalueelta.

Ystäväsi kääntyy muslimiksi.

Seinänaapurisi on ollut vankilassa.

Ystäväsi pyytää sinua mukaan homobaariin

Huomaat, että söpö nuori mies/nainen johon olet viehättynyt, onkin 
nainen/mies



Työkaverisi on fundamentalistikristitty.

Ystäväsi kääntyy buddhalaiseksi.

Turvapaikanhakija-naapurisi saa täyden lukukausimaksun kattavan apurahan.

Entinen huumeaddikti tulee kahvilaasi kysymään sinulta töitä. 

Uusi naapurisi on transsukupuolinen.

Läheisellä työkaverillasi on alkoholiongelmia

Projektisi vetäjä istuu pyörätuolissa.

Musliminaapurisi harjoittavat perjantairukouksiaan. 

Ryhmätyösi vetäjä on 62-vuotias nainen.

Sinua pyydetään valmistelemaan esitys monimuotoisuudesta yhteisöllesi.

Saavut tärkeään liiketapaamiseen ja sinulle selviää, että yrityksen toimitusjohtaja 
on nainen.
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