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Inledning 
Vad	  roligt	  att	  du	  vill	  genomföra	  den	  här	  workshopen	  om	  normer,	  normkritik	  och	  vad	  som	  kan	  

skapa	  diskriminering	  och	  utanförskap!	  	  

Denna	  workshop	  ger	  både	  grundläggande	  förståelse	  för	  normkritik	  men	  visar	  även	  exempel	  på	  
diskriminering	  genom	  berättelser	  som	  kommit	  in	  till	  projektet.	  Genom	  berättelserna	  blir	  det	  tydligt	  
hur	  diskriminering	  kan	  se	  ut	  och	  i	  workshopen	  kommer	  deltagarna	  få	  reflektera	  kring	  hur	  den	  hade	  
kunnat	  förebyggas.	  Diskriminering	  och	  utanförskap	  sker	  ofta	  omedvetet	  och	  snarare	  på	  grund	  av	  
okunskap	  än	  med	  onda	  avsikter.	  Make	  Equal	  Stories	  har	  samlat	  in	  berättelser	  om	  diskriminering	  och	  
utanförskap	  för	  att	  personer	  som	  själva	  inte	  upplever	  diskriminering	  och	  utanförskap	  ska	  få	  kunskap	  
och	  förståelse.	  Genom	  att	  få	  kunskap	  om	  vad	  som	  skapar	  utanförskap	  kan	  vi	  lära	  oss	  att	  motarbeta	  
det	  och	  istället	  skapa	  en	  mer	  jämlik	  och	  inkluderande	  värld	  där	  allas	  röster	  får	  höras.	  

Även	  personer	  som	  bryter	  mot	  någon	  norm	  kan	  upprätthålla	  andra	  normer	  och	  även	  inom	  
antidiskriminerings-‐	  och	  jämlikhetsarbete	  finns	  det	  ett	  ständigt	  behov	  av	  ökad	  kunskap	  och	  fler	  
perspektiv.	  Make	  Equal	  Stories	  samlar	  in	  personliga	  berättelser	  och	  hoppas	  att	  normbärare	  genom	  
att	  ta	  del	  av	  dessa	  bättre	  kan	  förstå	  hur	  utanförskap	  kan	  se	  ut.	  Berättelserna	  syftar	  också	  till	  att	  
stärka	  normbrytare	  genom	  att	  ge	  bekräftelse	  på	  att	  en	  inte	  är	  ensam	  om	  att	  uppleva	  diskriminering	  
och	  utanförskap.	  

Den	  här	  workshopen	  är	  tänkt	  att	  både	  sprida	  kunskap	  och	  stärka	  normbrytande	  personer.	  
Målgruppen	  är	  främst	  gymnasieelever	  men	  kan	  även	  användas	  för	  både	  yngre	  och	  äldre	  samt	  
utanför	  skolan.	  Materialet	  är	  framtaget	  av	  Make	  Equal	  inom	  ramarna	  för	  projektet	  Make	  Equal	  
Stories.	  Materialet	  är	  har	  testats	  på	  flera	  gymnasieklasser	  och	  eleverna	  har	  fått	  ge	  anonym	  feedback.	  
På	  en	  lapp	  stod	  det	  “För	  första	  gången	  kände	  jag	  mig	  verkligen	  inkluderad”.	  	  

Stories.makeequal.se 
På	  projektets	  hemsida	  finns	  möjlighet	  att	  

-‐ Lämna	  in	  egna	  berättelser	  om	  diskriminering	  och	  utanförskap.	  
-‐ Läsa	  insamlade	  berättelser	  samt	  ta	  del	  av	  tips	  på	  hur	  en	  kan	  agera,	  både	  före	  och	  efter.	  	  
-‐ Hitta	  den	  presentation	  som	  hör	  till	  denna	  handledning.	  
-‐ Få	  guidning	  kring	  hur	  berättelserna	  kan	  användas	  i	  jämlikhetsarbete	  inom	  din	  verksamhet.	  	  

Om Make Equal 
Make	  Equal	  är	  lösningsfokuserade	  jämlikhetsexperter	  som	  jobbar	  för	  –	  och	  uppmanar	  till	  –	  

praktiskt	  jämlikhetsarbete.	  De	  arbetar	  framförallt	  med	  utbildning,	  opinionsbildning	  och	  med	  olika	  
projekt.	  Make	  Equal	  Stories	  är	  ett	  av	  projekten	  som	  gjort	  att	  den	  här	  workshopen	  finns	  idag.	  

Vill	  du	  ha	  hjälp	  och	  stöd	  med	  att	  genomföra	  workshopen	  är	  du	  välkommen	  att	  kontakta	  Make	  
Equal.	  Läs	  mer	  på	  www.makeequal.se	  eller	  maila	  info@makeequal.se	  .	   	  
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Lärarens roll 
Läraren	  roll	  är	  mycket	  viktig	  för	  att	  genomföra	  workshopen	  på	  ett	  bra	  sätt.	  Till	  att	  börja	  med	  är	  

det	  viktigt	  att	  du	  som	  lärare	  ställer	  upp	  på	  materialets	  grundläggande	  feministiska	  och	  
intersektionella	  perspektiv.	  Med	  detta	  menas	  övergripande	  att	  du	  erkänner	  att	  det	  finns	  strukturell	  
diskriminering	  i	  samhället	  där	  könsmaktsordningen	  ges	  tydligt	  fokus	  men	  också	  att	  alla	  
diskrimineringsgrunder	  samverkar	  för	  att	  skapa	  utanförskap.	  

Du	  som	  lärare	  ska	  använda	  ett	  material	  du	  inte	  skapat	  själv.	  Det	  är	  därför	  viktigt	  att	  du	  har	  läst	  
på	  materialet	  och	  att	  du	  kan	  känna	  dig	  trygg	  med	  innehållet.	  Om	  det	  är	  något	  du	  känner	  dig	  osäker	  
på	  så	  är	  du	  välkommen	  ta	  kontakt	  med	  Make	  Equal	  innan	  arbetet	  påbörjas.	  	  

Inför	  varje	  övning	  skriv	  gärna	  upp	  aktuella	  begrepp	  på	  tavlan	  och	  gå	  igenom	  vad	  de	  betyder.	  Ge	  
gärna	  ett	  exempel	  på	  varje	  begrepp	  och	  försäkra	  dig	  om	  att	  eleverna	  har	  förstått.	  Detta	  kan	  du	  göra	  
genom	  att	  be	  någon	  berätta	  med	  egna	  ord	  och	  ge	  exempel	  på	  hur	  den	  förstått	  begreppet.	  Om	  du	  vill	  
kan	  du	  även	  inkludera	  elevers	  egna	  bidrag	  till	  ordlistan.	  Förklara	  alltid	  begrepp	  även	  om	  ingen	  frågar.	  
Använd	  ordlistan	  som	  finns	  som	  bilaga.	  Skriv	  gärna	  ut	  den	  och	  ge	  till	  alla	  innan	  passet	  börjar	  så	  att	  du	  
kan	  hänvisa	  dit	  om	  eleverna	  så	  skulle	  önska.	  	  

Var	  tydlig	  med	  att	  det	  kan	  finnas	  berättelser,	  övningar	  och	  annat	  i	  materialet	  som	  kan	  vara	  
känsligt	  och	  att	  det	  är	  okej	  att	  det	  känns	  jobbigt.	  Tycker	  en	  att	  det	  är	  jobbigt	  att	  prata	  kan	  en	  istället	  
skriva	  ner	  sina	  tankar	  så	  har	  en	  åtminstone	  reflekterat	  kring	  innehållet	  för	  sig	  själv.	  Det	  är	  viktigt	  att	  
påminna	  om	  att	  det	  är	  frivilligt	  att	  dela	  med	  sig	  av	  sina	  personliga	  erfarenheter.	  	  

Workshopen	  kommer	  till	  exempel	  ta	  upp	  sexism,	  rasism	  och	  psykisk	  ohälsa.	  Det	  kan	  vara	  bra	  att	  
ha	  en	  dialog	  med	  elevhälsan	  (till	  exempel	  kurator	  eller	  skolsyster)	  innan	  ni	  börjar	  med	  workshopen.	  
Öppna	  dock	  för	  möjligheten	  att	  vara	  personlig	  då	  det	  ibland	  kan	  vara	  skönt	  att	  få	  dela	  med	  sig	  av	  
egna	  erfarenheter	  eller	  få	  höra	  andras.	  

Glöm	  inte	  bort	  att	  hålla	  koll	  på	  tiden.	  Är	  det	  en	  pratglad	  klass	  kanske	  det	  behövs	  mer	  tid	  än	  två	  
timmar	  som	  planerat.	  Det	  är	  mycket	  diskussionsfrågor	  och	  kan	  ta	  mer	  tid	  om	  det	  diskuteras	  mycket.	  
Du	  som	  lärare	  känner	  till	  din	  klass	  och	  du	  kan	  planera	  för	  att	  workshopen	  ska	  ta	  mer	  tid	  i	  anspråk	  om	  
du	  tror	  det	  behövs.	  Om	  du	  märker	  att	  vissa	  moment	  drar	  över	  så	  ge	  det	  den	  tid	  det	  krävs.	  	   	  
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Stories-workshop 
Stories	  Workshop	  är	  uppdelad	  i	  en	  föreläsningsdel	  som	  tar	  cirka	  40	  minuter	  och	  sedan	  tre	  olika	  

delar	  som	  alla	  utgår	  ifrån	  personliga	  berättelser	  som	  samlats	  in	  genom	  projektet	  Make	  Equal	  Stories.	  
Dessa	  tar	  cirka	  20	  minuter	  vardera.	  Nedan	  presenteras	  ett	  förslag	  på	  upplägg	  som	  tar	  2	  timmar	  med	  
inplanerade	  raster.	  Se	  nedan	  uppdelning.	  Men	  du	  får	  planera	  den	  så	  att	  det	  passar	  din	  klass	  och	  
schema.	  Ett	  annat	  förslag	  är	  att	  dela	  upp	  workshopen	  på	  två	  lektioner	  där	  föreläsningsdelen	  är	  den	  
första	  och	  de	  tre	  berättelserna	  är	  den	  andra.	  

Varje	  block	  har	  en	  egen	  färg	  som	  återkommer	  längre	  ner	  i	  handledningen.	  Rasterna	  är	  
markerade	  med	  grönt.	  Handledningen	  är	  uppdelad	  efter	  varje	  slide	  i	  presentationen.	  Varje	  slide	  
presenteras	  med	  både	  tips	  och	  innehåll.	  	  

För	  att	  hålla	  i	  den	  här	  workshopen	  behöver	  du	  en	  dator	  med	  högtalare,	  projektor,	  whiteboard-‐
tavla	  eller	  liknande	  samt	  papper	  och	  pennor.	  Tänk	  att	  rummet	  workshopen	  hålls	  i	  bör	  ha	  stolar	  som	  
enkelt	  går	  att	  flytta	  omkring	  då	  deltagarna	  ska	  sitta	  i	  grupper	  om	  2	  -‐	  4	  personer	  och	  diskutera	  samt	  
att	  workshopen	  innehåller	  en	  4	  hörns	  övning.	  

	  

Block	   Tid	  

Föreläsning	   40	  minuter	  

Rast	   10	  minuter	  

Story	  1	   20	  minuter	  

Rast	   5	  minuter	  

Story	  2	   20	  minuter	  

Rast	  	   5	  minuter	  

Story	  3	   20	  minuter	  

Totalt	   120	  minuter	  
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Föreläsning  

Slide 1 - Make Equal Stories 
Tips!	  	  
Kom	  ihåg	  att	  berätta	  före	  eleverna	  att	  de	  inte	  behöver	  dela	  något	  personligt	  om	  de	  inte	  vill.	  	  

Börja	  med	  att	  berätta	  om	  projektet	  Make	  Equal	  Stories	  och	  varför	  ni	  ska	  ha	  den	  här	  workshopen	  
idag.	  

Make	  Equal	  Stories	  var	  ett	  projekt	  som	  handlade	  om	  att	  samla	  in	  berättelser	  om	  diskriminering	  
och	  utanförskap	  med	  fokus	  på	  unga	  13–25	  år.	  Projektet	  drevs	  av	  stiftelsen	  Make	  Equal	  2016-‐2017	  
med	  pengar	  från	  Arvsfonden.	  Projektet	  är	  slut,	  men	  insamlandet	  av	  berättelser	  pågår	  fortfarande	  så	  
har	  ni	  något	  att	  berätta	  eller	  känner	  någon	  som	  har	  så	  tipsa	  gärna	  om	  det.	  Alla	  berättelser	  är	  100%	  
anonyma,	  ingen	  vet	  vem	  som	  skickat	  in	  eller	  var	  någonstans	  i	  Sverige	  det	  hände.	  Berättelserna	  finns	  
på	  stories.makeequal.se	  och	  finns	  att	  läsa	  för	  alla	  för	  att	  inspirera,	  informera	  och	  skapa	  medvetenhet	  
och	  kunskap.	  För	  ofta	  vill	  inte	  människor	  vara	  elaka	  eller	  diskriminera	  utan	  man	  gör	  det	  för	  att	  man	  
inte	  förstår.	  Make	  Equal	  Stories	  vill	  skapa	  kunskap	  och	  förståelse	  genom	  verkliga	  personers	  verkliga	  
berättelser.	  	  

Det	  kommer	  vara	  berättelser	  som	  berör	  sexism,	  rasism	  och	  psykisk	  ohälsa	  och	  det	  är	  okej	  att	  gå	  
ut	  ur	  klassrummet	  om	  det	  känns	  jobbigt	  och/eller	  prata	  med	  läraren/kuratorn	  efteråt.	  

Klassen	  ska	  sedan	  få	  bestämma	  själva	  vilka	  regler/guidelines	  som	  ska	  gälla	  för	  passet.	  Vad	  får	  en	  
göra/inte	  göra?	  Vad	  ska	  en	  tänka	  på?	  Be	  klassen	  sitta	  i	  grupper	  om	  2	  -‐	  4	  personer	  för	  att	  prata	  i	  
några	  minuter,	  sedan	  lyfter	  alla	  grupper	  en	  regel/guideline	  var.	  Det	  kan	  till	  exempel	  vara:	  	  

-‐ Alla	  ska	  räcka	  upp	  handen	  när	  en	  vill	  säga	  något	  
-‐ Man	  ska	  inte	  avbryta	  när	  någon	  annan	  pratar	  
-‐ Försök	  förstå	  varandra.	  	  

Skriv	  upp	  dessa	  på	  tavlan	  och	  låt	  stå	  under	  hela	  passet	  för	  att	  enkelt	  kunna	  hänvisa	  tillbaka	  om	  
någon	  bryter	  mot	  dem.	  Fråga	  om	  alla	  är	  nöjda	  med	  reglerna/guidelines?	  För	  att	  inte	  alla	  ska	  skrika	  
på	  en	  person	  som	  gör	  fel	  kan	  det	  vara	  bra	  att	  vara	  tydlig	  med	  att	  det	  är	  lärarens/ledarens	  ansvar	  att	  
ha	  koll	  på	  att	  alla	  följer	  reglerna/era	  guidelines.	  	  

Slide 2 - Bild på Franklin D Roosevelt som barn 
Fråga	  om	  det	  är	  någon	  som	  vet	  vem	  det	  är	  på	  bilden.	  

Efter	  ett	  par	  gissningar	  kan	  du	  säga	  att	  en	  ledtråd	  är	  att	  det	  är	  en	  känd	  person	  som	  haft	  väldigt	  
mycket	  makt,	  men	  att	  de	  kanske	  inte	  sett	  personen	  som	  barn	  tidigare.	  Efter	  ytterligare	  några	  
gissningar	  berättar	  du	  vem	  det	  är.	  Nämligen	  Franklin	  D	  Roosevelt	  som	  var	  USA:s	  president	  1933–
1945.	  

Slide 3 - Bild på Franklin D Roosevelt som vuxen 
Svaret	  är	  alltså	  Franklin	  D	  Roosevelt	  som	  var	  USA:s	  president	  1933–1945.	  Så	  här	  såg	  han	  ut	  som	  

vuxen.	  	  
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Slide 4 - Bild på Roosevelt som barn och vuxen 
Prata	  om	  vilken	  typ	  av	  gissningar	  som	  kom	  fram.	  Fråga	  varför	  så	  många	  trodde	  att	  det	  var	  en	  

flicka/kvinna.	  

Fortsätt	  med	  att	  prata	  om	  de	  normer	  och	  förväntningar	  vi	  har	  på	  flickor	  respektive	  pojkar	  och	  
kvinnor	  respektive	  män.	  Vi	  kodar	  personer	  som	  antingen	  eller,	  och	  vi	  blir	  förvirrade	  om	  vi	  inte	  kan	  se	  
på	  utseendet	  om	  någon	  är	  tjej	  eller	  kille.	  Det	  finns	  normer	  kring	  vilka	  kläder	  och	  hur	  långt	  hår	  flickor	  
eller	  pojkar	  ska	  ha.	  Ser	  vi	  en	  kjol	  och	  långt	  hår	  tänker	  vi	  direkt	  att	  det	  är	  en	  flicka.	  Men	  Roosevelt	  var	  
ingen	  normbrytare	  för	  sin	  tid,	  i	  slutet	  av	  1800-‐talet	  såg	  pojkar	  från	  överklassen	  ut	  så	  här.	  Färgen	  rosa	  
har	  länge	  varit	  en	  så	  kallad	  “pojkfärg”	  och	  förr	  var	  det	  vanligt	  att	  män	  hade	  skor	  med	  klack.	  Normer	  
är	  alltså	  ingenting	  fast	  bestämt	  som	  alltid	  är	  på	  ett	  sätt,	  utan	  de	  förändras	  med	  tid	  och	  kan	  också	  
vara	  olika	  på	  olika	  platser.	  	  

Slide 5 - Bild på barnrum med blå/rosa grejer	  
Berätta	  att	  det	  är	  en	  arrangerad	  bild	  men	  att	  den	  är	  inte	  långt	  ifrån	  verkligheten.	  Till	  exempel	  i	  

de	  flesta	  klädbutiker	  för	  barn	  eller	  leksaksaffärer	  med	  tydligt	  uppdelade	  flick-‐	  respektive	  pojk-‐
avdelningar.	  Lyft	  att	  det	  är	  inte	  bara	  är	  färgerna	  som	  skiljer	  utan	  även	  vad	  det	  är	  för	  slags	  saker.	  
”Flicksaker”	  är	  ofta	  rosa,	  mjuka	  saker,	  tyger,	  gosedjur,	  dockor,	  bestick	  och	  andra	  saker	  som	  är	  
omvårdande	  och	  husliga.	  ”Pojksaker”	  däremot	  är	  ofta	  blå,	  hårda,	  tuffa,	  anspelar	  på	  krig	  eller	  sport,	  
och	  så	  vidare.	  Det	  här	  formar	  oss	  genom	  livet,	  till	  och	  med	  innan	  vi	  föds,	  en	  vanlig	  fråga	  när	  någon	  är	  
gravid	  är	  om	  det	  är	  en	  pojke	  eller	  flicka.	  Med	  svaret	  skapar	  vi	  en	  bild	  av	  barnet	  och	  hur	  det	  kommer	  
vara.	  Vi	  tycker	  oss	  också	  få	  information	  om	  vad	  barnet	  kommer	  gilla	  och	  vad	  vi	  kan	  köpa	  för	  
presenter.	  Dessa	  olika	  förväntningar	  fortsätter	  hela	  livet.	  Vi	  delar	  in	  personer	  i	  fack.	  

Slide 6 - “Du kastar som en tjej” 
Prata	  om	  att	  normer	  är	  värderande.	  Ta	  exemplet:	  när	  någon	  säger	  “du	  springer	  som	  en	  tjej”,	  

“tjejkast”	  eller	  “kärringträt”	  i	  brännboll.	  De	  exemplen	  är	  inte	  uttryck	  utan	  värdering	  eller	  betydelse,	  
de	  är	  inte	  heller	  menade	  som	  komplimanger.	  Detta	  beror	  på	  att	  vi	  värderar	  kvinnor	  och	  män	  olika.	  
Det	  är	  oftast	  svårare	  för	  killar	  att	  bryta	  mot	  normer	  för	  feminint	  värderas	  lägre.	  	  

Ett	  till	  exempel:	  Det	  finns	  uttryck	  för	  tjejer	  som	  är	  som	  killar	  (förväntas	  vara),	  nämligen	  
“pojkflicka”	  eller	  tomboy	  vilket	  oftast	  är	  lite	  coolt.	  Det	  finns	  dock	  inte	  något	  liknande	  för	  killar	  som	  är	  
som	  tjejer	  (förväntas	  vara).	  Däremot	  används	  ofta	  skällsord	  mot	  killar	  som	  uppträder	  mer	  feminint,	  
som	  “fjolla”	  eller	  “var	  inte	  så	  tjejig”.	  	  

Slide 7 - Sveriges statsministrar	  
Bilden	  visar	  på	  Sveriges	  10	  senaste	  statsministrar.	  Fråga	  gruppen	  vad	  de	  ser	  för	  likheter.	  Om	  

deltagarna	  har	  svårt	  att	  komma	  på	  så	  är	  rätt	  svar	  bland	  annat	  att	  de	  alla	  är	  vita,	  cis-‐män,	  äldre,	  
liknande	  kläder,	  inga	  synliga	  funktionsvariationer	  förutom	  glasögon	  och	  något	  vi	  vet	  som	  inte	  syns	  på	  
bilden	  är	  att	  alla	  var	  gifta	  med	  en	  kvinna	  vid	  tiden	  de	  var	  statsminister.	  

Fråga	  sedan	  vad	  gruppen	  ser	  för	  skillnader?	  Vad	  var	  enklast	  -‐	  att	  hitta	  likheter	  eller	  skillnader?	  
Det	  är	  enklare	  att	  hitta	  likheterna,	  för	  de	  här	  statsministrarna	  är	  väldigt	  lika.	  

Prata	  om	  att	  de	  normer	  som	  vi	  pratat	  om	  också	  är	  kopplade	  till	  makt.	  Statsministern	  är	  en	  
person	  med	  väldigt	  mycket	  makt,	  det	  är	  ett	  extremt	  prestigefyllt	  arbete.	  Berätta	  att	  de	  senaste	  10	  
statsministrarna	  i	  Sverige	  har	  varit	  vita	  män	  och	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  prata	  om	  båda	  de	  sakerna	  -‐	  vita	  
och	  män	  -‐	  för	  att	  normer	  är	  kopplat	  till	  olika	  saker,	  inte	  bara	  kön	  utan	  även	  till	  exempel	  hudfärg.	  Det	  
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vill	  säga	  vithetsnormen:	  som	  är	  en	  norm	  som	  utgår	  från	  att	  vit	  hudfärg	  är	  det	  “normala”	  och	  
eftersträvansvärda	  i	  samhället. 

Slide 8 - Vilken färg är hudfärg? 
Tips!	  	  
Här	  finns	  troligen	  ingen	  enkel	  genväg	  så	  var	  noga	  med	  att	  gå	  igenom	  allt	  innehåll	  nedan	  så	  att	  
inget	  missas.	  

Berätta	  att	  här	  ser	  ni	  en	  bild	  på	  en	  svart	  person	  med	  ett	  beigt	  plåster.	  Ställ	  en	  retorisk	  fråga:	  Är	  
detta	  ett	  hudfärgat	  plåster?	  

Prata	  om	  vithetsnormen	  och	  att	  det	  inte	  enbart	  handlar	  om	  plåster	  även	  om	  just	  det	  blev	  en	  
debatt	  under	  år	  2015.	  Vithetsnormen	  är	  en	  norm	  som	  medför	  att	  det	  ses	  som	  positivt,	  
eftersträvansvärt	  och	  det	  “normala”	  att	  vara	  vit	  och/eller	  att	  ha	  beige	  hudfärg.	  Vithetsnormen	  
medför	  att	  personer	  som	  inte	  är	  vita	  inte	  känner	  sig	  representerade.	  

Avsaknaden	  av	  representation	  (till	  exempel	  att	  inte	  växa	  upp	  med	  dockor,	  hjältar,	  TV-‐familjer,	  
hår-‐	  och	  hudvårdsprodukter,	  hudfärgade	  kläder,	  smink	  eller	  plåster	  till	  ens	  rätta	  hudfärg)	  talar	  om	  
att	  en	  inte	  är	  lika	  viktig	  eller	  har	  samma	  rätt	  att	  känna	  sig	  hemma	  i	  det	  här	  samhället.	  

Vithet	  handlar	  inte	  bara	  hudfärg	  utan	  också	  om	  att	  den	  som	  är	  vit	  har	  makt,	  känner	  sig	  
välkommen,	  viktig	  och	  representerad.	  Personer	  som	  andra	  inte	  uppfattar	  som	  vita	  möter	  också	  ofta	  
diskriminering	  och	  utanförskap	  på	  grund	  av	  sin	  hud,	  hår	  etc.	  

Om	  en	  börjar	  spana	  efter	  normer	  syns	  de	  överallt	  och	  i	  väldigt	  vardagliga	  saker	  som	  t.ex.	  plåster	  
som	  är	  anpassade	  efter	  vita	  personer	  och	  att	  vitt/beige/ljusrosa	  blir	  kallat	  för	  ”hudfärg”.	  

Slide 9 - Normer	  
Här	  sammanfattar	  du	  vad	  normer	  är	  

● Oskrivna	  regler.	  Normer	  finns	  inte	  nedskrivna	  någonstans,	  de	  är	  ingen	  lag,	  men	  folk	  vet	  
oftast	  om	  de	  ändå.	  	  

● Finns	  överallt	  –	  men	  ser	  olika	  ut.	  Normer	  beror	  på	  sammanhang	  och	  förändras	  över	  tid,	  till	  
exempel	  Roosevelt	  i	  klänning,	  långt	  hår	  och	  lackskor.	  Det	  var	  norm	  för	  överklass-‐pojkar	  då	  
men	  är	  inte	  det	  längre.	  Berätta	  att	  det	  finns	  olika	  normer	  i	  olika	  sammanhang	  och	  ta	  de	  
exempel	  av	  nedanstående	  som	  du	  tycker	  är	  mest	  relevanta.	  Till	  exempel:	  

○ i	  familjer.	  När,	  var	  och	  vad	  en	  äter	  till	  middag,	  om	  en	  pratar	  om	  känslor,	  kramas	  eller	  
har	  livliga	  diskussioner.	  

○ i	  olika	  skolor	  och	  klasser.	  Vilka	  som	  sitter	  bredvid	  varandra	  eller	  vilka	  som	  är	  
kompisar,	  hur	  en	  beter	  sig	  i	  ett	  klassrum	  dvs	  om	  det	  är	  
pratigt/lugnt/kärleksfullt/hårt.	  	  

○ i	  olika	  samhällen	  och	  länder.	  Vilken	  religion,	  jobb	  eller	  fritidsintressen	  majoriteten	  av	  
människorna	  har	  

○ arbetsplatser.	  Vilka	  som	  är	  chefer	  eller	  städar	  undan	  kaffekoppar,	  men	  också	  hur	  
anställda	  pratar	  beter	  sig,	  vilka	  hälsar	  på	  varandra,	  vilka	  får	  prata	  på	  möten,	  vilka	  
äter	  lunch	  tillsammans	  och	  vilka	  förväntas	  tömma	  diskmaskinen.	  	  

○ musik	  och	  konserter.	  Hur	  en	  beter	  sig	  och	  klär	  sig	  på	  en	  rockkonsert	  är	  inte	  samma	  
som	  på	  en	  opera.	  	  
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Normer	  ser	  olika	  ut,	  men	  det	  finns	  också	  vissa	  starka	  normer	  som	  ser	  liknande	  ut	  över	  
hela	  världen,	  till	  exempel	  heteronormen	  som	  säger	  att	  kvinnor	  förväntas	  bli	  kära	  i	  män	  och	  
vice	  versa.	  	  

● Normer	  är	  ofta	  nödvändiga	  och	  positiva.	  Till	  exempel	  att	  stå	  i	  kö	  när	  vi	  vill	  handla	  något,	  stå	  
till	  höger	  i	  rulltrappan	  i	  Stockholms	  tunnelbana.	  De	  underlättar	  vår	  vardag.	  

● Men	  ibland	  begränsande	  och	  grund	  för	  olika	  villkor	  och	  möjligheter.	  Här	  kan	  du	  välja	  alla	  
exempel	  eller	  de	  som	  känns	  mest	  relevanta.	  

-‐ Det	  kan	  vara	  att	  någon	  som	  använder	  sig	  av	  rullstol	  inte	  kommer	  in	  i	  en	  lokal	  för	  att	  
normen	  är	  att	  alla	  har	  två	  fungerande	  ben	  att	  gå	  med	  -‐	  och	  därmed	  kan	  gå	  i	  trappor	  
och	  över	  trösklar.	  	  

-‐ Det	  kan	  också	  vara	  att	  en	  ickebinär	  person	  (alltså	  en	  person	  som	  varken	  identifierar	  
sig	  som	  man	  eller	  kvinna)	  blir	  exkluderad	  i	  övningar	  som	  är	  uppdelade	  i	  en	  tjej-‐	  och	  
killgrupp	  eller	  när	  det	  bara	  finns	  dam-‐	  och	  herrtoalett/omklädningsrum.	  	  

-‐ Normen	  av	  att	  kunna	  se	  och	  höra	  gör	  att	  personer	  som	  inte	  gör	  det	  utesluts	  från	  
lektioner,	  föreläsningar,	  teatrar,	  konserter,	  filmvisningar	  och	  andra	  sammanhang	  där	  
det	  inte	  finns	  hörslinga,	  teckenspråkstolk	  eller	  syntolkning.	  	  

-‐ Vithetsnormen	  kan	  begränsa	  personer	  som	  inte	  är	  vita	  möjlighet	  att	  köpa	  smink	  i	  
rätt	  färg,	  köpa	  hudfärgade	  underkläder,	  hudfärgade	  plåster	  och	  så	  vidare.	  Men	  också	  
större	  strukturella	  problem	  som	  till	  exempel	  att	  en	  mörkhyad	  person	  har	  svårare	  att	  
få	  en	  bra	  bild	  när	  den	  ska	  ta	  bild	  för	  pass	  eller	  ID-‐kort	  eller	  liknande	  för	  att	  
kamerautrustning	  är	  anpassade	  efter	  ljushyade	  personer.	  	  

-‐ Flera	  normer	  exkluderar	  genom	  språk	  och	  vad	  vi	  ställer	  för	  frågor	  exempelvis	  gör	  
heteronormen	  att	  vi	  utgår	  från	  att	  personer	  är	  hetero,	  och	  att	  barn	  har	  en	  mamma	  
och	  en	  pappa	  -‐	  vi	  frågar	  en	  tjej	  om	  hon	  är	  kär	  i	  någon	  kille,	  frågar	  ett	  barn	  var	  dens	  
mamma	  och	  pappa	  är.	  	  

● Osynliga	  tills	  de	  bryts.	  Exempelvis	  kanske	  vi	  inte	  tänker	  så	  mycket	  på	  att	  vi	  ställer	  oss	  i	  kö	  
men	  vi	  blir	  irriterade	  när	  någon	  tränger	  sig.	  Vi	  blir	  irriterade	  när	  någon	  står	  still	  till	  vänster	  i	  
rulltrappan	  när	  vi	  vill	  gå	  förbi.	  Men	  det	  kan	  också	  vara	  ett	  kompisgäng	  där	  alla	  äter	  kött,	  
vilket	  blir	  tydligt	  när	  en	  som	  äter	  vegetariskt	  ska	  komma	  på	  middag	  och	  synliggör	  
köttnormen.	  Eller	  att	  alla	  i	  kompisgänget	  är	  heterosexuella	  och	  så	  kommer	  en	  tjej	  med	  sin	  
flickvän	  och	  då	  synliggörs	  en	  tydlig	  heteronorm.	  

● Upprätthålls	  genom	  uppmuntran	  och	  bestraffningar.	  Bestraffningarna	  kan	  se	  väldigt	  olika	  
ut,	  som	  i	  tidigare	  exempel	  kan	  det	  vara	  en	  irriterad	  blick	  eller	  en	  utskällning	  för	  att	  en	  har	  
trängt	  sig	  i	  en	  kö,	  men	  det	  kan	  också	  vara	  grövre	  bestraffningar	  som	  utfrysning	  i	  en	  grupp,	  
exkludering	  från	  vissa	  sammanhang	  och	  rum	  (för	  att	  en	  fysiskt	  inte	  kommer	  in	  eller	  för	  att	  en	  
inte	  är	  välkommen),	  att	  en	  blir	  retad	  eller	  till	  och	  med	  misshandlad	  för	  att	  en	  är	  sig	  själv,	  som	  
att	  hålla	  sin	  partner	  i	  handen	  på	  stan.	  	  

Slide 10 - Diskrimineringslagen 
Berätta	  att	  diskriminering	  hör	  ihop	  med	  normer	  eftersom	  många	  som	  bryter	  mot	  normer	  ofta	  

upplever	  diskriminering.	  Berätta	  om	  vad	  Sveriges	  diskrimineringslag	  är	  och	  varför	  den	  finns	  (lagen	  
syftar	  till	  att	  motverka	  diskriminering	  och	  främja	  lika	  rättigheter	  och	  möjligheter)	  

Låt	  gruppen	  prata	  2	  och	  2	  eller	  4	  och	  4	  i	  två	  minuter	  för	  att	  komma	  på	  så	  många	  
diskrimineringsgrunder	  de	  kan.	  Sedan	  skriver	  varje	  grupp	  upp	  det	  de	  kommit	  fram	  till	  på	  tavlan	  i	  tur	  
och	  ordning.	  

Låt	  alla	  svar	  stå	  på	  tavlan,	  ringa	  in	  de	  som	  är	  skyddade	  enligt	  lag,	  nämligen:	  	  
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-‐ funktionsnedsättning	  
-‐ kön	  
-‐ etnisk	  tillhörighet	  
-‐ könsöverskridande	  identitet	  eller	  uttryck	  
-‐ religion	  eller	  annan	  trosuppfattning	  
-‐ sexuell	  läggning	  
-‐ ålder	  

Berätta	  att	  en	  också	  kan	  säga	  “normbrytande	  funktionsvariation”	  istället	  för	  
funktionsnedsättning	  eftersom	  många	  inte	  ser	  det	  som	  just	  nedsättningar	  utan	  bara	  att	  det	  är	  en	  
normbrytande	  funktionsvariation.	  En	  kan	  också	  säga	  “könsidentitet	  eller	  könsuttryck”	  istället	  för	  
könsöverskridande	  identitet	  eller	  uttryck	  då	  många	  med	  normbrytande	  könsidentiteter	  anser	  att	  det	  
inte	  är	  något	  överskridande.	  	  

Andra	  saker	  som	  kan	  komma	  upp	  är:	  klass/socioekonomisk	  bakgrund,	  privatliv	  (uppväxt,	  
sjukdomar,	  beroenden	  etc.),	  geografisk	  tillhörighet	  (stad/landsbygd,	  innerstad/förort).	  Detta	  är	  inget	  
som	  ingår	  i	  diskrimineringslagen	  vi	  har	  i	  Sverige	  idag	  men	  kan	  ändå	  vara	  relevant	  att	  prata	  om.	  Det	  är	  
vi	  människor	  som	  kan	  ändra	  lagar,	  det	  gjorde	  vi	  t.ex.	  2009	  då	  kategorierna	  “ålder”	  och	  
“könsöverskridande	  identitet	  eller	  uttryck”	  tillkom	  på	  grund	  av	  efterfrågan.	  Vem	  vet,	  kanske	  är	  
klasstillhörighet	  eller	  geografisk	  tillhörighet	  en	  laglig	  diskrimineringsgrund	  om	  några	  år?	  Läs	  mer	  på	  
http://www.do.se/lag-‐och-‐ratt/diskrimineringslagen/.	  

Slide 11 - Normkritik	  
Normer	  och	  osynliga	  regler	  bestämmer	  vad	  som	  anses	  vara	  normalt	  och	  vad	  som	  anses	  vara	  

onormalt.	  Vilket	  beteende,	  utseende,	  uppträdande	  etc.	  som	  belönas	  respektive	  straffas.	  

Det	  ”normala”	  stöter	  inte	  på	  problem	  medan	  det	  ”onormala”	  gör	  det	  hela	  tiden,	  ofta	  
omedvetet.	  Hinder	  finns	  till	  exempel	  i	  lagar	  och	  regler	  (t.ex.	  äktenskapsbalken	  som	  reglerar	  hur	  en	  
får	  gifta	  sig)	  eller	  som	  fysiska	  hinder	  (t.ex.	  trappor	  och	  trösklar).	  Samhället	  utgår	  från	  normen,	  om	  du	  
följer	  den	  kan	  du	  röra	  dig	  fritt	  utan	  problem,	  du	  behöver	  inte	  ”komma	  ut”,	  du	  känner	  igen	  dig	  i	  
reklam,	  tv-‐program	  och	  filmer.	  Tänk	  bara	  på	  hur	  många	  kärleksfilmer	  som	  handlar	  om	  
heterosexuella	  par.	  	  

Tips!	  	  
Ett	  enkelt	  sätt	  att	  upptäcka	  huruvida	  något	  är	  norm	  eller	  inte	  är	  när	  något	  behöver	  ett	  extra	  
ord	  för	  att	  beskrivas,	  som	  manlig	  sjuksköterska,	  kvinnlig	  ledare,	  en	  ung	  professor	  eller	  black	  
feminism.	  Då	  finns	  det	  en	  norm	  som	  inte	  inkluderar	  det	  beskrivande	  ordet.	  	  

Ett	  normkritiskt	  förhållningssätt	  handlar	  om	  att	  syna	  normer	  och	  privilegier.	  Till	  exempel	  så	  
medför	  vithetsnormen	  privilegier	  (förenklat:	  fördelar)	  till	  vita	  personer.	  Heteronormen	  medför	  
privilegier	  för	  heterosexuella	  personer.	  	  

Slide 12 - Att skapa möjligheter 

Tips!	  
Om	  någon	  kritiserar	  att	  det	  är	  onödigt	  eller	  att	  det	  “bara	  finns	  två	  kön”	  så	  kan	  du	  svara	  att	  det	  
skapar	  möjligheter	  för	  fler,	  det	  begränsar	  inte	  någon	  annan.	  Att	  någon	  annan	  får	  känna	  sig	  
bekväm	  med	  att	  gå	  på	  toa,	  begränsar	  det	  någon	  annan?	  

Normkritik	  handlar	  om	  att	  skapa	  möjligheter	  för	  fler.	  Det	  här	  på	  bilden	  är	  från	  en	  kampanj	  Make	  
Equal	  och	  RFSL	  Ungdom	  gjorde	  2015	  som	  hette	  “Skit	  i	  kön”	  som	  handlade	  om	  att	  det	  ska	  vara	  fokus	  
på	  funktionen	  när	  du	  går	  på	  toaletten	  -‐	  sitter	  du	  eller	  står	  du?	  -‐	  istället	  för	  vilket	  kön	  du	  har.	  	  
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Slide 13 - Hudfärgade underkläder 
Berätta	  om	  den	  här	  kampanjen	  och	  hur	  den	  kom	  som	  reaktion	  på	  debatten	  om	  vad	  som	  är	  

hudfärg.	  De	  ville	  visa	  att	  vi	  inte	  behöver	  ta	  bort	  alla	  beigea	  underkläder	  utan	  kan	  lägga	  till	  andra	  så	  
alla	  kan	  få	  ha	  hudfärgade	  underkläder	  som	  passar	  deras	  hud.	  Den	  här	  reklamen	  kan	  kallas	  
normkritisk	  och	  visar	  på	  att	  normkritik	  inte	  behöver	  vara	  att	  vi	  tar	  bort	  utan	  att	  vi	  kan	  lägga	  till	  
istället.	  

Slide 14 - Rast 
Nu	  är	  föreläsnings-‐delen	  slut	  och	  det	  är	  dags	  för	  rast	  i	  10	  minuter.	  Efter	  rasten	  ska	  deltagarna	  ta	  

del	  av	  några	  berättelser	  som	  kommit	  in	  genom	  Make	  Equal	  Stories.	  Det	  är	  även	  då	  klassen	  kommer	  
få	  tänka,	  prata	  och	  diskutera	  själva,	  först	  i	  smågrupper	  och	  sedan	  i	  helklass.	  	  

Innan	  de	  går	  ut	  på	  rast,	  be	  eleverna	  att	  skriva	  ner	  något	  de	  lärt	  sig	  samt	  något	  de	  vill	  lära	  sig	  mer	  
om.	  

Rast i 10 minuter 
	  



Story 1 

Slide 15 - Story 1 
Läs	  berättelsen	  högt:	  
“När	  jag	  var	  ca	  10	  år	  och	  hade	  träslöjd	  i	  skolan	  hände	  det	  en	  sak	  som	  har	  satt	  sina	  spår	  i	  mig.	  

Idag	  är	  jag	  27,	  men	  känner	  fortfarande	  hur	  illa	  behandlad	  jag	  kände	  mig	  av	  läraren.	  Jag	  berättade	  
aldrig	  då	  för	  någon	  om	  min	  upplevelse,	  tyvärr.	  

Jag	  behövde	  hjälp	  av	  läraren	  med	  ett	  moment	  i	  min	  skapelse.	  Vi	  hade	  inget	  regelrätt	  kösystem	  
utan	  jag	  gick	  till	  honom	  och	  bad	  om	  hjälp.	  Han	  hjälpte	  en	  annan	  elev	  och	  jag	  väntade.	  Sen	  hjälpte	  
han	  ytterligare	  en,	  en	  till	  och	  en	  till.	  Tillslut	  ropade	  han	  ut	  över	  salen	  att	  det	  var	  dags	  att	  städa.	  Jag	  
hade	  då	  bara	  följt	  med	  från	  elev	  till	  elev	  utan	  att	  han	  ens	  sagt	  något	  till	  mig.	  Jag	  blev	  jättearg	  och	  
började	  gråta	  av	  frustration.	  Då	  sa	  han:	  "Emma	  kom	  här,	  jag	  ska	  visa	  dig	  något".	  Sen	  tog	  han	  en	  pall,	  
satte	  den	  framför	  en	  bänk	  där	  det	  stod	  en	  spegel	  och	  sa:	  "så,	  här	  kan	  du	  sitta	  och	  öva	  dig	  på	  att	  le".	  
Sedan	  gick	  han.”	  

Slide 16 - Övning story 1  
Beräkna	  cirka	  2	  minuter	  per	  fråga	  och	  sedan	  10	  minuter	  att	  prata	  alla	  i	  helklass.	  Se	  till	  att	  alla	  

grupper	  har	  penna	  och	  papper	  eller	  något	  annat	  att	  anteckna	  på.	  Be	  dem	  skriva	  ned	  ungefär	  vad	  de	  
pratar	  för	  att	  minnas	  till	  senare	  när	  de	  ska	  prata	  i	  helklass.	  

Frågorna	  är:	  

● Reflektera	  över	  situationen:	  Vad	  var	  det	  som	  hände?	  Tänk	  på	  det	  vi	  pratade	  om	  innan	  om	  
normer.	  

● Varför	  tror	  ni	  Emma	  kände	  sig	  arg	  och	  illa	  behandlad?	  
● Vad	  får	  detta	  för	  konsekvenser?	  
● Tror	  du	  läraren	  hade	  agerat	  annorlunda	  om	  det	  var	  en	  vuxen	  person?	  Eller	  om	  det	  var	  en	  

kille?	  Varför?	  
● Hur	  skulle	  läraren	  ha	  reagerat	  och	  agerat	  annorlunda?	  

Varje	  grupp	  får	  svara	  på	  en	  fråga	  var,	  innan	  du	  går	  vidare	  till	  nästa	  fråga	  kolla	  om	  någon	  annan	  
grupp	  vill	  tillägga	  något.	  Gör	  likadant	  på	  varje	  fråga	  så	  du	  ser	  till	  att	  alla	  får	  säga	  det	  som	  de	  vill	  ha	  
sagt.	  Ställ	  följdfrågor	  om	  det	  behövs	  som	  till	  exempel	  “Hur	  tänkte	  du?”	  eller	  “Varför	  då?”	  för	  att	  föra	  
fram	  diskussionen.	  	  

På	  fråga	  3	  “Vad	  får	  detta	  för	  konsekvenser?”	  om	  ingen	  tycker	  det	  får	  några	  stora	  konsekvenser	  
strukturellt	  kan	  du	  ta	  upp	  statistik	  från	  Skolverket	  att	  av	  alla	  som	  pluggar	  bygg	  på	  gymnasiet	  är	  bara	  
10%	  tjejer.	  Statistiska	  centralbyrån	  visar	  att	  av	  de	  som	  jobbar	  som	  träarbetare/snickare	  är	  bara	  1%	  
kvinnor	  och	  statistik	  från	  Sveriges	  byggindustrier	  visar	  att	  inom	  bygg	  arbetar	  8,6%	  kvinnor.	  
Statistiken	  kan	  visa	  på	  ett	  samband	  mellan	  normer	  (vad	  en	  förväntas	  göra	  och	  vad	  en	  uppmuntras	  
att	  göra)	  med	  vad	  en	  senare	  i	  livet	  väljer	  att	  göra.	  

På	  fråga	  4	  “Tror	  du	  läraren	  hade	  agerat	  annorlunda	  om	  det	  var	  en	  vuxen	  person?	  Om	  det	  var	  en	  
kille?	  Varför?”	  kan	  du	  ta	  upp	  att	  det	  ej	  behöver	  vara	  så	  att	  läraren	  hade	  agerat	  “bättre”	  om	  Emma	  
varit	  en	  kille,	  det	  kan	  vara	  så	  att	  läraren	  då	  sagt	  att	  killar	  inte	  ska	  gråta,	  visa	  känslor	  eller	  liknande.	  
Eftersom	  det	  finns	  normer	  som	  vi	  pratade	  om	  tidigare	  för	  hur	  killar	  respektive	  tjejer	  ska	  bete	  sig.	  

Slide 17 - Rast i 5 minuter. 



Story 2  

Slide 18 - Story 2 individuell övning 
Detta	  är	  en	  kort	  individuell	  övning.	  Be	  klassen	  tänka	  att	  personen	  på	  bilden	  ska	  vara	  deras	  

vikarie.	  Be	  klassen	  tänka	  efter	  tyst	  och	  för	  sig	  själva.	  Vilka	  tre	  frågor	  skulle	  de	  ställa	  för	  att	  lära	  känna	  
den	  här	  personen?	  Vilka	  svar	  tror	  det	  att	  de	  skulle	  få?	  

Låt	  klassen	  tänka	  i	  en	  minut,	  be	  dem	  hålla	  kvar	  sina	  tankar	  och	  visa	  sedan	  videon	  på	  nästa	  slide.	  

Slide 19 - Story 2 
Dannys	  story	  berättas	  i	  en	  video	  på	  1	  minut.	  

Slide 20 - Övning story 2 
Nu	  ska	  klassen	  diskutera	  i	  smågrupper	  igen,	  de	  behöver	  penna	  och	  papper	  eller	  något	  annat	  att	  

anteckna	  på.	  Be	  dem	  skriva	  ned	  ungefär	  vad	  de	  pratar	  om	  för	  att	  minnas	  till	  senare	  när	  ni	  ska	  prata	  i	  
helklass.	  Ge	  dem	  cirka	  2	  minuter	  per	  fråga	  innan	  ni	  och	  går	  vidare	  till	  nästa.	  

Frågorna	  är:	  

1. Vad	  är	  artigt	  och	  trevligt	  att	  fråga	  en	  främling?	  Fundera	  över	  om	  någon	  av	  de	  frågor	  du	  
brukar	  ställa	  bygger	  på	  fördomar	  baserat	  på	  utseendet.	  

2. Spelar	  det	  någon	  roll	  vem	  som	  frågar?	  	  
3. Vad	  är	  det	  eleverna	  vill	  ha	  för	  svar	  när	  de	  frågar	  ”Var	  kommer	  du	  ifrån	  egentligen?”	  

När	  alla	  frågor	  diskuterats	  kan	  svaren	  lyftas	  i	  helklass,	  varje	  grupp	  får	  då	  svara	  på	  en	  fråga	  var.	  
Innan	  du	  går	  vidare	  till	  nästa	  fråga,	  kolla	  om	  någon	  annan	  grupp	  vill	  tillägga	  något.	  Gör	  likadant	  på	  
varje	  fråga	  så	  du	  ser	  till	  att	  alla	  får	  säga	  det	  som	  de	  vill	  ha	  sagt.	  	  

Slide 21 - Rast i 5 minuter. 
	  



Story 3  

Slide 22 - Story 3  
Läs	  berättelsen	  högt:	  
“Jag	  känner	  ständigt	  ett	  behov	  av	  att	  ljuga	  och	  säga	  att	  jag	  är	  förkyld	  när	  jag	  sjukskriver	  mig	  eller	  

inte	  orkar	  komma	  på	  grejer	  på	  universitetet.	  Jag	  sjukskriver	  mig	  när	  jag	  har	  ångest	  och	  när	  jag	  
märker	  att	  jag	  har	  blivit	  utarbetad	  eller	  stressad	  men	  säger	  aldrig	  att	  det	  är	  därför	  utan	  säger	  att	  jag	  
är	  förkyld	  istället.”	  

Slide 23 - 4 hörn 
Läs	  högt	  från	  presentationen,	  berätta	  att	  frågan	  är:	  “Varför	  ljuger	  man,	  vad	  är	  man	  rädd	  för?“	  

och	  utse	  sedan	  fyra	  hörn	  i	  rummet	  som	  står	  för	  olika	  saker	  och	  en	  ställer	  sig	  i	  det	  hörnet	  en	  tycker	  är	  
rätt	  svar,	  alternativen	  är:	  

Hörn	  1.	  Att	  ingen	  ska	  tro	  på	  en?	  	  
Hörn	  2.	  Att	  alla	  tror	  att	  man	  är	  svag?	  	  
Hörn	  3.	  Att	  folk	  ska	  tycka	  man	  är	  töntig?	  
Hörn	  4.	  Eget	  alternativ?	  Något	  annat	  än	  1,	  2,	  3.	  

När	  eleverna	  ställt	  sig	  i	  hörnen	  be	  de	  som	  står	  tillsammans	  i	  varje	  hörn	  prata	  med	  varandra	  hur	  
de	  tänkte	  och	  varför	  de	  står	  där.	  Du	  som	  lärare	  ställer	  dig	  bredvid	  och	  pratar	  med	  personerna	  i	  det	  
hörn	  med	  minst	  personer	  så	  att	  ingen	  känner	  sig	  ensam.	  Bryt	  diskussionen	  efter	  2–3	  minuter.	  Låt	  
varje	  hörn	  lyfta	  det	  de	  pratade	  om,	  berätta	  varför	  de	  valde	  det	  hörnet/alternativet.	  Varje	  hörn	  får	  
cirka	  2	  minuter	  på	  sig,	  sedan	  är	  det	  nästa	  hörns	  tur	  (om	  du	  står	  ensam	  i	  ett	  hörn,	  lyft	  gärna	  dina	  egna	  
tankar	  utifrån	  det	  perspektivet).	  Tacka	  klassen	  för	  deras	  tankar	  och	  säg	  att	  de	  kan	  sätta	  sig	  på	  sina	  
platser	  igen.	  

Slide 24 - Bild av Lina Neidenstam 
Berätta	  att	  det	  är	  en	  illustrerad	  bild	  av	  Lina	  Neidestam	  som	  illustrerar	  två	  kompisar	  som	  spelar	  

tv-‐spel.	  Den	  ena	  säger	  “Du	  har	  varit	  ganska	  tyst	  på	  sistone,	  är	  allt	  lugnt	  eller?”	  och	  den	  andra	  svarar	  
“Mår	  som	  en	  kung!”	  men	  vi	  misstänker	  att	  så	  inte	  är	  fallet	  eftersom	  bakom	  den	  personen	  är	  det	  ett	  
stort	  svart	  moln	  av	  ord	  som	  “ful,	  patetisk,	  pinsam,	  värdelös”	  osv.	  

Fråga	  om	  klassen	  känner	  igen	  sig?	  Var	  noga	  med	  att	  de	  ej	  behöver	  svara	  högt	  utan	  bara	  tänka	  
efter.	  

Slide 25 - Frågor på story 3  

TIPS:	  Var	  noga	  med	  att	  upprepa	  att	  en	  aldrig	  behöver	  berätta	  om	  egna	  upplevelser	  eller	  dra	  
personliga	  exempel.	  

Be	  gruppen	  att	  sätta	  sig	  2	  -‐	  4	  personer	  och	  att	  ha	  penna	  och	  papper	  eller	  något	  annat	  att	  
anteckna	  på.	  Be	  dem	  skriva	  ned	  ungefär	  vad	  de	  pratar	  för	  att	  minnas	  till	  senare	  när	  de	  ska	  prata	  i	  
helklass.	  

Frågorna	  är:	  

● Hur	  ska	  vi	  få	  personen	  som	  säger	  “jag	  mår	  som	  en	  kung”	  att	  våga	  berätta	  hur	  den	  egentligen	  
mår?	  
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● Hur	  kan	  du	  som	  kompis	  göra	  det	  lättare	  att	  vara	  ärlig?	  
Eftersom	  frågorna	  går	  in	  i	  varandra	  kan	  de	  diskuteras	  tillsammans.	  Bryt	  efter	  cirka	  4	  minuter	  

beroende	  på	  hur	  mycket	  tid	  som	  finns	  kvar.	  Lyft	  sedan	  svaren	  i	  helklass,	  varje	  grupp	  får	  då	  berätta	  
vad	  de	  pratade	  om.	  

Slide 26 - Avslut 
Nu	  är	  workshopen	  slut.	  Tacka	  klassen	  för	  deltagande.	  Sammanfatta	  gärna	  vad	  ni	  gått	  igenom	  för	  

eleverna.	  Till	  slut	  får	  du	  gärna	  uppmana	  dem	  att	  skicka	  in	  egna	  berättelser	  på	  stories.makeequal.se	  
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Fortsätt arbetet 
Det börjar med mig 

Det	  börjar	  med	  mig	  är	  ett	  metodmaterial	  mot	  sexuellt	  våld	  och	  för	  samtycke	  med	  fokus	  på	  
destruktiva	  maskulinitets-‐normer.	  Metodmaterialet	  består	  av	  tre	  stycken	  90	  minuter	  långa	  lektioner.	  
Namnet	  kommer	  från	  det	  perspektiv	  som	  genomsyrar	  metodmaterialet.	  Det	  börjar	  med	  mig	  innebär	  
att	  den	  du	  framförallt	  har	  ansvar	  för	  –	  och	  kan	  förändra	  –	  är	  dig	  själv.	  Den	  primära	  målgruppen	  är	  
elever	  på	  gymnasiet	  men	  det	  fungerar	  även	  utmärkt	  att	  använda	  i	  andra	  sammanhang	  utanför	  
skolan.	  Det	  börjar	  med	  mig	  har	  tagits	  fram	  av	  organisationerna	  Fatta,	  Make	  Equal,	  MÄN	  inom	  
ramarna	  för	  projektet	  Fatta	  Man	  med	  stöd	  från	  allmänna	  Arvsfonden.	  

www.utrymmet.se/detborjarmedmig	  	  

Machofabriken 
Machofabriken	  är	  ett	  kreativt	  redskap	  för	  att	  arbeta	  med	  jämställdhet	  med	  unga	  mellan	  13–25	  

år.	  Materialet	  består	  av	  filmer,	  diskussionsunderlag	  och	  interaktiva	  övningar	  som	  bjuder	  med	  dig	  och	  
din	  grupp	  på	  en	  spännande	  och	  normkritisk	  resa.	  

www.machofabriken.se	  

Motmakt  
Ett	  handledningsmaterial	  för	  feministiskt	  tjejgruppsarbete	  fullspäckat	  med	  övningar	  som	  att	  

inspireras	  av	  eller	  genomföra	  i	  din	  klass.	  Tanken	  bakom	  tjejgruppsarbetet	  är	  att	  stärka	  tjejer	  och	  
transpersoner	  just	  för	  att	  de	  utsätts	  för	  ojämlikhet,	  diskriminering,	  trakasserier,	  våld	  och	  
osynliggörande.	  Många	  övningar	  fungerar	  utmärk	  i	  grupper	  som	  inte	  bara	  består	  av	  tjejer.	  

unizon.se/sites/default/files/media/motmakt__10909.pdf	  

Fickhandbok för en trygg skola 
Den	  här	  fickhandboken	  innehåller	  11	  konkreta	  tips	  på	  hur	  skolpersonal	  kan	  jobba	  för	  att	  skapa	  

en	  tryggare	  skola	  för	  alla	  elever.	  

http://rfslungdom.se/webbshop/fickhandbok-‐for-‐en-‐tryggskola	  	   	  
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Ordlista 
Cisperson:	  En	  person	  vars	  juridiska,	  sociala	  (hur	  omgivningen	  läser	  dig,	  hur	  de	  uppfattar	  ditt	  kön)	  

och	  självupplevda	  kön	  stämmer	  överens.	  Cis	  är	  latin	  för	  ”på	  samma	  sida”.	  

Transperson:	  En	  person	  vars	  juridiska,	  sociala	  och	  självupplevda	  kön	  inte	  stämmer	  överens.	  
Ordet	  trans	  är	  latin	  för	  ”överskridande”.	  Transperson	  är	  ett	  paraplybegrepp	  med	  många	  
undergrupper	  och	  det	  går	  att	  vara	  transperson	  på	  många	  olika	  sätt.	  

Icke-‐binär:	  En	  person	  som	  identifierar	  sig	  som	  något	  annat	  än	  man	  eller	  kvinna,	  det	  kan	  både	  
och,	  mitt	  emellan	  eller	  något	  helt	  eget.	  	  

Pronomen:	  Det	  en	  person	  vill	  bli	  kallad	  när	  en	  pratar	  om	  personen	  i	  tredje	  person,	  exempel	  på	  
pronomen	  är:	  hon,	  han,	  hen,	  den.	  	  

Rasifiering:	  En	  process	  som	  tillskriver	  vissa	  personer	  vissa	  egenskaper,	  erfarenheter,	  åsikter	  
baserat	  på	  fördomar	  utifrån	  en	  persons	  hudfärg,	  etnicitet	  och/eller	  religion.	  	  

Person	  som	  rasifieras:	  En	  person	  som	  blir	  bemött	  annorlunda	  och	  tillskrivs	  egenskaper,	  
erfarenheter,	  åsikter	  på	  grund	  av	  personens	  hudfärg,	  etnicitet	  och/eller	  religion.	  

En:	  Ett	  annat	  ord	  för	  “man”	  (som	  i	  “man	  får	  inte	  bada	  med	  kläderna	  på”).	  Ordet	  “man”	  påminner	  
om	  normer	  i	  vårt	  samhälle.	  Ett	  sätt	  att	  förändra	  och	  uppmärksamma	  omgivningen	  på	  denna	  norm	  är	  
att	  använda	  andra	  ord.	  Istället	  för	  “man”	  går	  det	  till	  exempel	  att	  använda	  “en”.	  

Feminism:	  Feminism	  är	  en	  ideologi	  och	  ett	  synsätt.	  Feminismen	  strävar	  efter	  att	  kön	  inte	  ska	  
påverka	  människors	  rättigheter,	  möjligheter	  och	  skyldigheter.	  	  

Genus:	  Socialt	  och	  kulturellt	  skapat	  kön	  och	  könsnormer.	  

Hen:	  Ordet	  hen	  kan	  fylla	  olika	  funktioner.	  Det	  är	  dels	  ett	  könsneutralt	  pronomen	  för	  den	  person	  
som	  identifierar	  sig	  som	  både	  kvinna	  och	  man	  eller	  varken	  kvinna	  eller	  man.	  Det	  är	  dels	  ett	  
könsneutralt	  ord	  som	  kan	  användas	  om	  det	  är	  okänt	  vilken	  könsidentitet	  någon	  har,	  exempelvis	  
“Imorgon	  ska	  jag	  till	  frisören,	  hoppas	  hen	  klipper	  bra”.	  	  

Heteronorm:	  Enligt	  heteronormer	  är	  kvinnor	  och	  män	  olika	  och	  de	  strävar	  efter	  att	  hitta	  den	  
perfekta	  motsvarande	  personen	  i	  “den	  motsatta	  kategorin”.	  Heteronormer	  genomsyrar	  hela	  vårt	  
samhälle	  och	  är	  svår	  att	  se	  för	  den	  som	  uppfyller	  dem.	  De	  utgår	  från	  att	  alla	  personer	  är	  cis	  och	  
hetero.	  

Jämlikhet:	  Jämlikhet	  är	  ett	  läge	  där	  alla	  människor	  oavsett	  kön,	  sexualitet,	  ålder,	  åsikt,	  bakgrund,	  
funktionalitet,	  värderingar	  eller	  annat	  behandlas	  likvärdigt.	  Om	  jämlikhet	  råder	  har	  alla	  lika	  mycket	  
rättigheter,	  skyldigheter	  samt	  lika	  möjlighet	  till	  makt.	  

Jämställdhet:	  Ett	  läge	  där	  alla	  människor	  oavsett	  kön	  behandlas	  likvärdigt	  och	  har	  lika	  mycket	  
makt,	  rättigheter	  och	  skyldigheter.	  	  

Komma	  ut:	  Ett	  begrepp	  som	  används	  när	  någon	  berättar	  om	  sin	  könsidentitet	  eller	  sexualitet,	  
oftast	  när	  identiteten	  bryter	  mot	  normen.	  En	  person	  kan	  behöva	  komma	  ut	  i	  varje	  nytt	  
sammanhang.	  	  

Köna:	  Ett	  ord	  som	  beskriver	  när	  någon	  eller	  något	  tilldelas	  en	  könstillhörighet	  eller	  könsidentitet.	  
Personer	  kan	  felkönas	  av	  omgivningen	  vilken	  kan	  innebära	  en	  kränkning	  och	  att	  osynliggöra	  
människors	  identitet.	  	  
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Normer:	  Normer	  är	  oskrivna	  regler	  för	  det	  sociala	  samspelet	  och	  känslor	  om	  vad	  som	  är	  
“normalt”	  och	  vanligt.	  Att	  följa	  normer	  kan	  innebära	  privilegier	  och	  omedvetenhet	  om	  dess	  existens.	  	  

Normkritik:	  Ett	  förhållningssätt	  som	  har	  till	  syfte	  att	  granska	  vilka	  normer	  som	  råder	  för	  att	  se	  
vilka	  som	  inkluderas	  och	  vilka	  som	  exkluderas.	  Normkritiken	  sätter	  fokus	  på	  de	  som	  följer	  normer.	  	  

Outa:	  Ord	  som	  beskriver	  när	  någon	  berättar	  om	  en	  persons	  identitet	  eller	  erfarenheter,	  till	  
exempel	  att	  någon	  är	  bisexuell.	  Att	  bli	  outad	  kan	  upplevas	  som	  mycket	  kränkande.	  

Privilegier:	  Fördelar.	  Personer	  som	  följer	  normer	  kan	  få	  privilegier.	  Privilegierna	  är	  ofta	  enskilt	  
små	  som	  att	  bli	  lyssnad	  lite	  mer	  på	  utan	  anledning.	  Sammantaget	  betyder	  de	  däremot	  mycket.	  	  


