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och uttryck är ett måste för att förverkliga Barnkonventionen och öka barn och ungas handlingsutrymme. Som pedagog spelar du en viktig roll i skapandet av dessa processer,
till din hjälp har du detta metodmaterial. Barnrättsarbete
som normbryteri och könsöverskridande är inspirerande
och otroligt upphetsande. Vi hoppas att du ska tycka det är
lika lustfyllt, befriande och roligt som vi tycker!
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Barn och unga måste få
förutsättningar att ta makt över sina egna liv och bryta med de normer
som de upplever som tvingande och begränsande.
Att vi frigörs från de begränsningar som
kommer med normer kring kön, sexualitet och könsöverskridande
identitet eller uttryck är ett måste för att förverkliga
Barnkonventionen och öka barn och ungas
handlingsutrymme.

Rädda Barnens Ungdomsförbund
Rädda Barnens Ungdomsförbund är ett förbund där alla
från 7–25 år kan vara medlemmar. Vi är ett förbund av
barn och unga för barn och unga, med verksamhet som
bygger på frivilligt engagemang. Vi är ett religiöst och partipolitiskt obundet förbund, som kämpar för barnets rättigheter och för att Barnkonventionen, FN:s konvention
om barnets rättigheter, ska efterlevas och respekteras. Vi är
ett politiskt förbund som anser att barn måste se som en
viktig del av samhället. Barn är kompetenta och unika individer som själva kan förändra sin situation, men det krävs
förutsättningar i form av möjligheter och kunskap om sina
egna rättigheter. Barn har förmågan, men det är de vuxnas
ansvar att skapa förutsättningarna. Vi kämpar för att barn
och ungas tankar, åsikter och erfarenheter ska tas på allvar
i alla lägen.
Vi är inte framtiden, vi är nu !
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•Under flera år har Rädda Barnens Ungdomsförbund

tillsammans med Rädda Barnen drivit separatistiska samtalsgrupper för fjortonåriga tjejer och killar, i form av arvsfondsprojekten Ellen och allan. Dessa samtalsgrupper har
som fokus att problematisera vuxnas makt över barn samt
normer kring kön, makt och sexualitet. Materialet du håller i din hand grundar sig på erfarenheten från Ellen och allan och är både en praktisk och teoretisk vidareutveckling i
vårt barnrättsarbete.
Genom vårt arbete med barn och unga har vi stött på
en rad frågeställningar och ifrågasättande från deltagarna
själva. Att systematiskt kategorisera efter kön, ge egenskaper och bygga verksamhet på kategoriseringen tycker vi är
att kränka och bryta mot FN:s konvention om barnets rättigheter. Den verksamhet som är strukturerad och indelad
efter kön blir problematiskt när verksamheten i sig syftar
till att problematisera det binära könssystemet och kategoriseringen efter kön. Detta betyder inte att vi tar avstånd
från separatistiskt arbete över lag. Det finns poänger med
att dela upp individer efter kön, hårfärg, etnicitet, funktion
eller längd för att prata om upplevd diskriminering inom
den kategoriserade gruppen. Men denna uppdelning ska
göras vid behov, inte på rutin. I kölvattnet av dessa funderingar bestämde sig Rädda Barnens Ungdomsförbund
för att ta fram ett nytt material utformat för könsblandade
grupper – detta material !
Vi vill utjämna maktobalanser i barn och ungas liv genom att synliggöra, kritisera och förändra de normer som
begränsar oss. För att kunna utmana makt i grunden måste
vi våga vidga vår problembild till att inbegripa hela det binära könsystemet, att inte bara problematisera egenskaper som
ges genom könskategorisering utan att faktiskt problematisera själva kategoriseringen i sig, uppdelningen i två kön.
Vi vill uppmärksamma att alla människor, ung som

gammal, rödhårig som svarthårig, normbrytare som normperson begränsas av och tvingas förhålla sig till ett binärt
könssystem som består av en strikt uppdelning av människor i två motsatta kön som ska komplettera varandra. Vi
hoppas att detta material ger verktyg för och uppmuntrar
till att förstå normer, normers konsekvenser samt att de kan
utmanas. Vi fokuserar på kön, sexualitet och könsöverskridande identitet och uttryck för att det binära könssystemet
och den ojämlikhet som detta system innebär är grundläggande för vårt samhälle. Utöver att problematisera synen
på kön och sexualitet ämnar vi även granska andra normsystem som är kopplade till ålder, etnicitet, funktion, klass
och trosuppfattning.
I det här materialet har vi velat utveckla nya övningar
för att underlätta ett kritiskt samtal som fokuserar på normer. Under detta arbete har vi många gånger inspirerats
av – samt även lånat övningar från – en rad aktörer inom
området och vill tacka för all inspiration: LSU:s metodmaterial ”O/LIKA”, RFSL Ungdoms och Forum för levande
historias material ”BRYT !”, Friends ”i normens öga” samt
Edemos & Rindås ”Någonstans går gränsen”. Tack för all
inspiration ! Vi vill även rikta ett varmaste tack till alla aktiva inom Ellen och allan som hjälpt oss att belysa hur olika
normsystem begränsar barn och unga samt i förlängningen
står i vägen för barn och ungas självbestämmande och makt
över sina liv ! Världens största, största, största tack !
Till sist vill vi lyfta fram att barnrättsarbete som normbryteri och könsöverskridande, oavsett om det görs i syfte
att öka personligt handlingsutrymme eller som politisk aktion, är inspirerande och otroligt upphetsande. Vi hoppas
ni ska tycka det är lika lustfyllt, befriande och roligt som vi
tycker !
Jenny Jonstoij
och Olof Svensson
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frågor om hur makt och ojämlikhet genomsyrar uppfattningen om kategorier som kön/genus, sexualitet, ålder,
klass, funktionsduglighet och etnicitet.
Juridiskt kön – Är det kön som står i passet och som anges i näst sista siffran i personnumret.

Barnkonventionen – FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs
av FN:s generalförsamling 1989. Barnkonventionen ger en
universell definition av vilka rättigheter som ska gälla för
alla barn i hela världen. Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter och är absoluta och okränkbara.
Varje människa under 18 år räknas som barn.

ett stort handlingsutrymme. Om du av normer eller regler
tvingas bete dig på ett fåtal sätt eller hindras i att bete dig på
det sätt du önskar är ditt handlingsutrymme begränsat.

Binärt könssystem – Begreppet beskriver systemet i ett
samhälle med en till synes naturlig indelning av människor i endast män och kvinnor. En idé om att män ska vara
maskulina och kvinnor feminina samt att dessa ska fungera
komplementärt. Dessa två kategorier ska sedan bilda heterosexuella relationer.

HBH – Förkortning för homo, bi och hetero. Används
som samlingsbegrepp när en pratar om sexualiteter.

Könsförvirring – När det blir ”fel”, antingen när en inte
ser om någon är en kille eller tjej eller till exempel när en
flicka får något som anses pojkigt. Något positivt alltså !

Heterosexuell – Är en person som har förmågan att bli kär
i och/eller kåt på någon av motsatt kön.

Könsuttryck – Hur en utrycker sitt kön socialt genom till
exempel kläder, handlingar och språk.

Heteronormen – Är en norm som bygger på att en ska
känna sig som sitt biologiskt tolkade kön, följa de sociala
regler som finns kring endera könen och sedan bli kär och
ha sex med någon av motsatt kön.

Normer – Förväntningar eller underförstådda och oskrivna regler som finns i ett samhälle, inom en grupp eller i en
viss situation.

Biologiskt tolkat kön – Är det kön som en blivit tolkat till
vid födseln.
Bisexuell – Är en person som har förmågan att bli kär
och/eller kåt i någon oavsett kön.
Cisperson – När den biologiska, jurisdiska, sociala och
självupplevda tolkningen av könet överensstämmer hos en
person.

HBT – Förkortning för homo, bi och trans. Används
som samlingsbegrepp för kategorier som faller utanför heteronormen.

Homosexuell – Är en person som har förmågan att bli kär
i och/eller kåt på någon av samma kön som sig själv.
Intergender – Är en person som definiera sig som båda,
mellan eller bortom de två traditionella könsrollerna.

Funktionalitet – Innebär att du som människa har en viss
fysisk förutsättning, att du har två ögon, en arm eller svettas mycket. Samhället är utformat efter en tydlig funktionalitetsnorm. Alla förväntas kunna röra sig fysiskt, se, höra
samt fungera mentalt och socialt på ett speciellt sätt.

Intersexuell – Är ett biologiskt syndrom. En person som
är intersexuell har oklart kön utifrån könsorganens fysiska uppbyggnad eller kromosomuppsättning. Det finns ett
stort antal diagnoser och tillstånd som en samlat under detta begrepp.

Handlingsutrymme – Betecknar en människas möjlighet
att agera på ett visst sätt i ett visst sammanhang. Om du har
möjlighet att vara eller bete dig på många olika sätt har du

Intersektionalitet – Ett begrepp som används för att synliggöra hur olika maktordningar hänger ihop och interagerar på olika nivåer. Ett intersektionellt perspektiv ställer

8

Könsidentitet – Vad en utifrån sitt självupplevda kön
identifiera sig som.
Könskorrigering – Att förändra sitt biologiska kön så att
det stämmer överens med sitt självupplevda kön.

Maktordning – Innebär att det finns ett bestämt mönster
i hur makt fördelas, exempelvis att män som grupp har mer
makt än kvinnor som grupp eller att människor som är rika
har större handlingsutrymme att bestämma än människor
som är fattiga.
Maktposition – Att ha en maktposition innebär att en
har möjlighet att bestämma saker, över sig själv och över
andra.
Privilegier – Att ha privilegier innebär att ha fördelar utifrån att en passar in i normen. Som att inte behöva vara
orolig att ens jobbansökan ska sorteras bort på grund av att
en har ett icke-svenskt klingande namn eller att ha en viss
sorts vokabulär och prata en viss sorts språk eftersom ens
vårdnadshavare har studerat på universitet.

Socialt kön – Är det kön som tolkas utifrån uttryck som
kläder, kroppsspråk, accessoarer, beteenden och yrkesval.
Självupplevt kön – Är det kön som en själv känner sig
som.
Strukturella problem – Struktur brukar användas för att
beskriva hur ett samhälle är uppbyggt eller fungerar, i stort
eller smått. Vår demokratiska struktur innebär att vi har regering och riksdag och val vart fjärde år. En annan struktur
kan vara att barn fostras på ett sätt som bidrar till att kön
delas in i två, och endast två, könskategorier. Ett strukturellt problem innebär att det en tycker är fel, såsom rasism,
sexism, ableism eller homofobi, är inbyggt i hur saker och
ting vanligtvis fungerar. Så kan det vara i till exempel medias rapporterting, inom polisen, socialtjänsten, rättsväsendet och utbildningsväsendet men även i individers uppfattning och tankemönster.
Transperson – Ett paraplybegrepp som kom till användning som en samlingsterm i sexualpolitiken och har inte
som mening att definiera personer.
Transsexuell – Är en person som känner att ens självupplevande kön inte stämmer överens med ens biologiskt tolkade kön.
Transvestit – Är en person som känner ett stort behov av
att få uttrycka sig i dens motsatta köns kläder, accessoarer
och uttryck.
Tvåsamhetnorm – Är en norm som menar att det är bra,
fint och ett önskvärt livsmål att ha eller vilja ha en partner.
Queer – Kan ses som ett förhållningssätt att se samhället
på och ett ifrågasättande av normer kring kön och sexualitet. Det kan också vara en identitet. En del använder ordet
queer som ett sätt att förklara att den är icke-heterosexuell
eller könsöverskridande.
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VAD BLEV
DET ?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•När någon får barn är en av de första frågorna som ställs

– vad blev det ? Den som ställer frågan förväntar sig ett av
två möjliga svarsalternativ, flicka eller pojke. Samhället vi
lever i är starkt präglat av kategorierna kvinna och man, tjej
och kille. Detta påverkar oss alla och är någonting var och
en måste förhålla sig till. Svaret som förväntas på frågan
ovan är knappast att det blev en människa, en brunögd, eller en med tio tår. Frågan ställs inte heller för att få reda på
så mycket annat än om det just blev en flicka eller pojke. I
vilken av dessa två kategorier den nyfödda hamnar i kommer att prägla den personen resten av livet. Allt från kläder,
uttryck, fritidsintressen, lekar och humör kopplas till svaret
på denna första fråga. Liksom hur en förväntas uppfatta det
andra könet, vem en ska bli kär i och ha sex med, att en ska
ha mer gemensamt med andra av samma kön etcetera. Vi
vill befria oss från de gränser som följer med den tudelade
könsuppdelning och heteronormen. Att låta individer friare röra sig mellan och bortom gränserna.
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I det här materialet kommer vi använda oss
av orden en och hen. En och hen används
synonymt med ordet man, i bemärkelsen att
”man kan vara heterosexuell” blir ”en kan
vara heterosexuell”. Begreppet hen används
också som könsneutralt pronomen, istället för
hon och han. Könsneutralt pronomen tycker
vi ska användas för att dels komma ifrån att
rutinmässigt köna språket samt för att und
vika antagandet att någon som till exempel
heter Emanuel känner sig bekväm i att om
nämnas som han.

Några av de frågor vi vill väcka med detta
material är: Varför är könsuppfattning och
kategorisering efter kön så viktigt ? Varför
är könsbestämmandet en grundläggande
förutsättning människor emellan ? Var går
gränserna för hur vi får uttrycka oss och til
låta andra att uttrycka sig och vad får det för
konsekvenser ? Hur kan vi i samtalet utmana
oss själva och låta bli att reproducera förvänt
ningar kring kön och hur kan vi upptäcka
könets begränsningar och röra sig oss ifrån
dem ?

Detta material tar utgångspunkt i FN:s konvention om
barnets rättigheter, Barnkonventionen, samt diskrimineringslagstiftningen. Den första januari 2009 trädde en ny
diskrimineringslag i kraft som utöver kön, etnicitet, religiös tillhörighet, funktionalitet och sexualitet även omfattar ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck. De
två nya tilläggen i lagen är även vad vi kommer fokusera
på i detta material. Ålder som faktor återfinns genom hela
materialet då det är genomsyrat av ett barnrättsperspektiv
och då vi diskuterar diskrimineringsgrunderna i relation
till att vara barn och ung. Könsöverskridande identitet och
uttryck fokuseras genom att vi diskuterar det binära könssystemet och heteronormen, eller med andra ord diskuterar normsystem kopplade till kön, sexualitet och könsöverskridande identitet och uttryck.
Genom detta material vill Rädda Barnens Ungdomsförbund ge barn och unga möjligheten att samtala kritiskt
kring normer kopplade till kön, sexualitet och könsöverskridande identitet och uttryck. Konceptet med samtalsgrupper används inom Rädda Barnens Ungdomsförbund
och Rädda Barnen genom Arvsfondsprojekten Ellen och
allan – samtalsgrupper för fjortonåriga tjejer och killar.
Detta metodmaterial är en vidareutveckling/ett steg två av
de samtalsgrupper vi redan driver. Genom våra samlade erfarenheter försöker vi här komma bort från kön som kategorisering och fokusera på att utmana begränsningar kring
könsöverskridandet.
Materialet riktar sig främst till dig som vill starta upp
könsblandade samtalsgrupper eller vara underlättare i samtal med barn och unga på mellanstadiet, högstadiet eller
gymnasiet. Materialet kan även anpassas för andra sammanhang, åldrar och grupper. Med underlättare menar vi
i bred bemärkelse den eller de som kommer planera, underlätta och problematisera samtalet i gruppen. Det kan
vara pedagoger eller ideellt engagerade, vuxna eller unga.
Vi vänder oss till dig som genom normfokuserade samtal
med barn och unga vill belysa och utmana normer kring
kön, sexualitet och könsöverskridande.
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UTGÅNGS-

PUNKTER

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•Vi har en feministisk agenda som innebär att vi vill ut-

jämna den ojämna maktfördelningen mellan tjejer och killar, kvinnor och män. Vi vill också ändra den stela uppfattningen att allt behöver delas in och kategoriseras efter två
kön som utesluter andra alternativ. När vi tittar på samhället vi verkar i ser vi en tydlig könsmaktsordning där kvinnor och tjejer som grupp är underordnade män och killar
som grupp. Den tar sig uttryck i såväl normer och föreställningar som i social, politisk och ekonomisk makt. Men det
finns också ojämlikheter inom könen, där killars och tjejers
olika sätt att göra femininitet och maskulinitet ger olika
mycket makt. Denna makt är tätt sammankopplad med
andra normsystem som finns kring sexualitet, könsöverskridande identitet och uttryck, etnicitet, religion, klass,
fysisk och mental funktion samt ålder. Vi har ett queert
förhållningssätt i den bemärkelse att vi vill problematisera
och undersöka hur makt upprätthålls och utövas genom
normers begränsande funktion. Vi vill också luckra upp
normativa kategorier genom att förespråka ett ickedefinierande av människor efter olika kategorier.

Normerande trångt

•

Normer är tätt sammankopplat med makt och kan förklaras som förväntningar eller underförstådda och oskrivna
regler som finns i ett samhälle, inom en grupp eller i en viss
situation. Normer brukar förklaras med ”det som anses normalt”. Det kan till exempel handla om hur en ska klä sig och
hur vi ska vara mot andra människor. Vad som anses ”normalt” är beroende av sammanhanget. En del normer kan
ses som självklara och vi utövar dem utan att tänka på dem,
som när en tjej använder kjol. Samtidigt är denna självklara
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handling ett uttryck av den tvåkönsmodell som begränsar
oss alla när vi delas upp i två motsatta grupper som förväntas
vara olika. Normer blir synliga när någon bryter mot dem,
som att leva i en polyamorös relation (vara tillsammans med
fler personer samtidigt), att inte identifiera sig som varken
man eller kvinna eller hälsa utan att ta i hand.
Normerna påverkar oss i hur vi ser och uppfattar människor och vår omvärld. Hur vi förstår och tolkar beteenden och händelser är starkt genomsyrat av olika normer.
Normer kan variera över tid och mellan olika samhällen
och grupper. Normer är också föreställningar om hur vi ska
känna oss eller bete oss beroende på vad vi har för kön, sexualitet, könsöverskridande identitet och utryck, religionstillhörighet, funktionalitet, ålder eller etnicitet. Det är utifrån
de normativa föreställningarna som vi definierar vad som är
normalt eller inte. Normen fungerar som en ram eller gräns
som visar vad vi ska hålla oss inom. Det är oftast inte förrän
vi börjar närma oss gränsen för vad som ryms inom ramen
eller ställer oss utanför, som normerna tydligt synliggörs.
Normer brukar ses som främst begränsande för de människor som på olika sätt bryter normer. Men vi menar att alla
människor begränsas av normer. Alla människor är mer eller mindre normbrytare någon gång i något sammanhang.
Många människor är dessutom ovetande om hur normer
påverkar dem och ser normer som ”sanningar” eller ”självklarheter” som en oreflekterat måste följa. Detta menar vi är
passiviserande, tvingande och begränsande för människor.
Genom att bekräfta normer upprätthålls föreställningar
om ”rätt” och ”fel” vilket i sin tur skapar olika maktförhållanden och handlingsutrymme för människor. Det finns en
rad olika belönings- och bestraffningssystem som används
mot individer för att främja normativt beteende. De sociala

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

bestraffningarna delas ut mot normbrytaren i form av upplysningar om att denne agerar ”fel” i förhållande till normen.
Sociala belöningar och uppskattningar delas ut när individers handlande bekräftar normer. Det normativa maktutövandet är vardagligt och socialt institutionaliserat. Trots att
normer är begränsande för alla människor, för normbrytare
likväl som normpersoner, finns det en maktskillnad mellan
dessa två grupper. Att vara normbrytande och att inte leva
upp till normer är förenat med bestraffningar så som våld,
stigmatisering, sanktioner, kränkningar med mera. Denna
maktaspekt mellan normpersoner och normbrytare leder
till olika handlingsutrymme och livsvillkor. Vissa personer,
till exempel normpersoner, har fler möjligheter att överskrida, tänja på gränser och bryta mot normer. Normpersoner har även möjligheten att välja huruvida, när och om
de vill göra det eller inte. Ett exempel är att en inte behöver
komma ut som heterosexuell. Fast om en vill kan en välja
att komma ut som hetero, till exempel för att belysa att det
finns andra sexualiteter. Men valet att komma ut är enbart
privilegierat heterosexuella, alla som inte definierar sig som
heterosexuella ”måste” komma ut när en ska prata om sin
sexualitet. Normpersoner kan bryta vissa normer, till exempel ägna sig åt könsöverskridande beteende, som ett sätt att
öka sin status på. De kan göra detta utan att drabbas av repressalier eller bestraffningar. David Beckham är ett tydligt
exempel på en normperson som kan använda feminina attribut trots eller kanske tack vare att han är en supermanlig
fotbollsikon. Den makt som genereras genom att uppfylla
normen skapar också handlingsutrymme för överskridande.
Att inte problematisera den maktskillnad som normen skapar mellan normpersoner och normbrytare i vårt könsöverskridande leder till att normpersoners makt befästs.
Det finns ofta fler föreställningar om människor som
bryter mot normen än mot dem som passar in i normen.
Normbrytande könsuttryck, funktion, beteende, sexualitet etcetera tillskriv ofta med egenskaper som kommer från
mediabilder och stereotyper. Föreställningarna hänger ihop
med normer då en betydligt oftare generaliserar utifrån de
som bryter än de som passar in i normerna. Till exempel
finns det en tydligare uppfattning om hur en homosexuell

man är än hur en heterosexuell man är. Det som ses som
normalt är inte på samma sätt tillskrivet lika stereotypa och
snäva bilder. Normer och föreställningar samspelar i hur vi
tänker på och vad vi tänker om olika grupper av människor.
Normer förändras över tid. Kollar en tillbaka i historien
på vilka kläder kvinnor och män skulle ha på sig ser vi att det
förändras. För bara 100 år sedan var det i princip orimligt
att tänka sig en kvinna i byxor. Idag kanske det inte anses
manligt att gråta men vi behöver inte gå allt för långt bak i
historien för att se att det motsatta varit gällande. Normer är
inget som är beständigt utan något som måste reproduceras
för att hållas vid liv. Detta sker ständigt genom våra beteenden, vårt språk, i media, vad vi får lära oss i skolan och på
fritiden. Just för att normerna måste upprepas för att behålla sin status som norm finns det utrymme för förändring.
Syftet med den normkritiska verksamheten är inte bara att
synliggöra normer och dess konsekvenser, utan även att lyfta fram möjligheten till förändring. Trots att det ibland kan
kännas hopplöst är det alltså viktigt att lyfta fram att vi som
individer besitter makt att förändra, vidga och luckra upp
normer. I detta skapande och förändrande av normer är det
viktigt att se vårt deltagande. Alla är med i skapandet av
normer genom vårt beteende och sätt att handla. Grunden
i vårt förändringsarbete är medvetenhet om de här processerna. När vi är en del i skapandet av normer kan vi även
kritiskt omskapa normer och på så sätt utjämna maktobalanser.

Barnrätt

•I FN:s konvention om barnets rättigheter beskrivs och

fastslås alla barn och ungas rättigheter. Rättigheterna, artiklarna, är lika viktiga var och en för sig som de är tillsammans. De är absoluta och okränkbara. Med rättigheter
följer inte skyldigheter för barn och unga. Vi kopplar inte
ihop rättigheter med skyldigheter eftersom rättigheterna
i Barnkonventionen är absoluta. Barn och unga behöver
alltså inte prestera på ett visst sätt för att få sina rättigheter
tillgodosedda. Det är staten och de vuxna i samhället som
har det gemensamma ansvaret för att skapa förutsättningar
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och möjligheter för att barn och unga ska få sina rättigheter tillgodosedda. Det är viktigt att barn och unga själva är
delaktiga i förverkligandet av rättigheterna. För att nå detta
krävs det att samhällets samlade värderingar, normsystem
och strukturer inte hindrar barns och ungas rättigheter.
Idag hindras många barn och unga genom en nedvärderande barnsyn. Genom att fokusera på ett barnrättsperspektiv kan vi med hjälp av Barnkonventionen ändra synen på
barn och unga och de normsystem som verkar tvingande
och begränsande i barn och ungas vardag. Med ett barnrättsperspektiv kan vi börja problematisera vuxnas makt
över barn och unga. Vi vill stärka bilden av att barn och
unga är en viktig resurs och självklar del av samhället. När
det talas om barn och unga idag talas det ofta i termer av
att de ska vårdas och beskyddas, att de är vår framtid, att de
förstår när de blir äldre eller att de inte kan ta egna välgrundade beslut. Detta synsätt vill vi bryta. Barn och unga ska
sättas i främsta rummet där barns och ungas behov, viljor,
åsikter och upplevelser värderas likvärdigt med vuxnas. Vi
ser barn som fullvärdiga medborgare, som kompetenta och
unika individer som är värdefulla och viktiga här och nu.
För att utjämna ojämna maktförhållanden och skapa en
icke-diskriminerande tillvaro som inte begränsar barn och
unga i deras vardag måste vi börja problematisera normsystemen i grunden. Barn och unga måste få förutsättningar
att ta makt över sina egna liv och bryta med de normer
som de upplever som tvingande och begränsande. Att frigöra oss från de begränsningar som kommer med normer
kring kön, sexualitet och könsöverskridande identitet och
uttryck är ett måste för att förverkliga Barnkonventionen
och öka alla barn och ungas handlingsutrymme.

Var god kryssa:
			
[ ] Kvinna
			
[ ] Man

•Vår utgångspunkt är att alla människor begränsas och

tar skada av det binära könssystemet som bara ger utrymme
för två kön – kvinna eller man. Med det här materialet vill
vi vidga utrymmet för oss alla. I det binära könssystemet
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förstås kön i grunden biologiskt och objektivt. Könsuttryck
kopplas till biologi med hänvisningar till könsorganen och
att vi helt enkelt bara genom att titta på en person kan se
att den är en kvinna eller man. Men kön är mer komplext
än uppfattningen om att det finns två biologiska varianter.
Detta är en social tolkning av kön som blivit upphöjd till
sanning. Kön som uttryck och identitet, har väldigt stor betydelse för hur vi uppfattar oss själva och hur vi ser på andra.
Det finns flera anledningar till varför kön är så viktigt och
att det påverkar oss på det sätt det gör. En är det dualistiska
könssystemet och alla dess konsekvenser. Med könssystemet menar vi inte bara att befolkningen delas in efter kvinnor – män eller tjejer – killar, utan också att denna indelning förväntas vara bärande för en persons identitet, livsval
och karaktär med mera. Det är näst intill omöjligt att föreställa sig en värld där kön inte betydde någonting mer, inte
var mer av en markör än, skostorlek, längd eller ögonfärg.
Utgångspunkten är att vi är kritiska till könsuppdelningen

och de konsekvenser som den får och att vi med nyfikenhet
försöker närma oss detta könslösa sammanhang.
Det binära könstänket (i en västerländsk kontext) ger
oss två snäva och till synes lättdefinierade ramar för vad en
kvinna och en man, eller tjej och kille, är för något, hur de
ska bete sig, att de ska bli kära i varandra, ha ljus hudfärg, ha
en viss ekonomisk ställning, fysisk och mental funktion och
så vidare. Nystar en i könsbegreppet upptäcker en att det
inte finns entydiga svar på många till synes självklara frågor.
Könen är genomsyrade av olika normer som tas som självklara och som människor värderar sig själv och andra med.
Ett binärt könstänk är starkt sammankopplat med stereotypa bilder och idéer om kvinnor och män. Könsstereotyper
finns runt om oss och reproduceras på olika sätt, inte minst
i det offentliga rummet. Detta är begränsande eftersom det
bidrar till att ta ifrån, framförallt barn och unga, makten att
definiera sig själv utifrån sina egna visioner snarare än ouppnåeliga stereotyper där utrymmet att vara är otroligt snävt.
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Kön på kollisionskurs

•Killarna mot tjejerna är en inte helt obekant uppdel-

ning inom skolan och på fritiden. Hur kommer det sig att
vi vill dela upp lag och grupper efter kön, och för all del
många andra delar av livet ? Varför tror vi att vi har mer
gemensamt med någon av samma kön ? Vilka antaganden
ligger bakom sådana uppfattningar ? Varför är vi så vana vid
att dela in vårt liv efter principer om två kön ? Det grundläggande antagandet vi gör är att alla individer passar in i
den ena eller den andra mallen. Dessa mallar utgår från idéer och uppfattningar om biologiskt kön, som ofta förväxlas
med sociala uttryck. Att en ung flicka ska tycka om att leka
med dockor och en ung pojke med bilar är sociala stereotyper och inte uttryck för biologi. Därtill kan vi slänga in
rosa och blått för att förstärka stereotypen ytterligare. Den
här sortens stereotyper leder till uppfattningar om att det är
”så det ska vara” och att det bara finns två alternativ. Konsekvensen av denna förväxling är att utrymmen för hur individer tillåts vara snävas åt ytterligare.
Könsuppdelningen är obegriplig och destruktiv i dess
snäva form. Det påverkar inte bara alla som inte passar in i
endera kön utan hämmar även alla som råkar ”passa in”. Vi
blir hindrade i vår egen utveckling genom att vi tvingas in i
snäva normer som är svåra att bryta. I och med att vårt tankemönster genomsyras av det binära könssystemet är det
svårt att tänka sig hur en skulle ha kunnat utvecklas utanför
det. Könssystemet i dess nuvarande form skapar förväntningar som är svåra att leva upp till och framförallt är vår
frihet tydligt begränsad inom systemets ramar. Poängen är
att även om vi upplever att vi passar in i den snäva form
och trivs i den så är vi i grunden begränsade och ifråntagna
möjligheter till vidgat handlingsutrymme.
Givetvis genererar en binär könsordning otaliga konsekvenser, som är långt mer ”konkreta” än att vår potentiella
utveckling bortom normen hindras. Unga tjejer som socialiseras in i att leva upp till omöjliga ideal som bland annat leder till kroppsfixering, självsvält, självskadebeteende
och stress. Deras sexuella handlingsutrymme är begränsat
då både sexuellt utlevande och sexuell avhållsamhet be-
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straffas. Unga killar försöker i sin tur leva upp till omöjliga
maskulinitetsideal genom att ägna sig åt risktagande beteende, vara känslomässigt avskalade och tvingas förhålla sig
till våld som en självklarhet i sin vardag. De har även högre
självmordsfrekvens och betydligt större benägenhet att bli
dömd för brott. Den andra sidan av samma mynt är segregerad arbetsmarknad med ojämlika löner, mäns våld mot
kvinnor, olika förväntningar på föräldraskap, olika ansvar
över hem och hushåll, olika ansvarstagande i vänskaps- och
kärleksrelationer, etcetera. Dessa destruktiva fenomen är
en produkt av en binär könsordning i dess snäva form som
de flesta av oss tar avstånd ifrån. På så sätt slår könssystemet mot oss dubbelt. Dels på individnivå när vi tvingas in
i dess begränsande normsystem och dels på samhällsnivå
som många av exemplen ovan.

•Vi ställer oss frågande till ett system som begränsar

människors handlingsutrymme genom koder, förväntningar och uttryck kopplade till kön. Varför tvinga individer att välja något som alla kanske inte vill, kan eller känner
sig bekväma med att välja ? Det binära könssystemets ramar
framstår ofta som tidlösa, fasta och objektivt riktiga. De är
dock högst föränderliga och beroende av tid och plats. Men
det kan vara väldigt problematiskt att röra sig bort från snäva uttryck när det råder uppfattningar om att könen inte
kan ändras. Detta måste utmanas !

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

u+u+u+u = kvinna/v+v+v+v = man

•En kan enkelt konstatera att kön inte bara är biologi.

Hur en upplever och tolkar kön, hos sig själv samt hos
andra, är beroende av många olika komponenter, varav vissa kan vara individuellt betingade. Ett sätt att förklara kön
är att det består av fyra olika tolkningar. En kan säga att
kön, utöver en biologisk tolkning, även består av juridiska,
sociala och självupplevda tolkningar.
Det biologiskt tolkade könet kopplas till organen och
hormonerna.
Juridisk tolkning görs utifrån den biologiska tolkningen och är det kön som individer är folkbokförda som, den
tredje av de fyra sista siffrorna i personnumret är endera
jämn eller ojämn beroende på vilket biologiskt kön en tolkats som.
Den sociala tolkningen handlar om hur uttryck som kläder, kroppsspråk, färger, känsloyttringar, beteenden och yrkesval kopplas till endera könet.

Självupplevd tolkning är det som personen känner sig
som.
Om den biologiska, juridiska, sociala och självupplevda
tolkningen av könet överensstämmer hos en person kallar en det för en cisperson. Att vara eller inte vara cisperson är inte något statiskt utan kan förändras över tid. Alla
människor känner sig inte som det kön de uppfattas som.
Och alla människor föds inte otvetydigt till något av könen. Föds en som intersexuell, vilket enligt läkarkåren är
ett biologiskt syndrom, är standard att ”bestämma” könet
mer eller mindre omgående. En person som är intersexuell har oklart kön utifrån könsorganens fysiska uppbyggnad eller kromosomuppsättning. Det finns ett stort antal
variationer som är samlade under detta begrepp. Cirka 1
procent av alla nyfödda har en avvikelse i könstillhörigheten. Att inte ”bestämma” kön är fortfarande år 2010 en
omöjlighet, både juridiskt, biologiskt och samhällsmässigt. Detta belyser hur djupgående det binära könssystemet i vårt samhälle faktiskt är. Detta trots att individer
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identifierar sig som intergender, en person som kan definiera sig som båda, mellan eller bortom de två traditionella
könsrollerna. Intergender är en undergrupp till begreppet
transpersoner. Transpersoner är ett sexualpolitiskt paraplybegrepp och har inte som mening att definiera personer.
Till begreppet transpersoner finns det förutom intergender även andra undergrupper, var av några är transsexuell,
transvestit och dragqueen/king. Transsexuell är en person
som känner att ens självupplevda kön inte stämmer överens med ens biologiskt tolkade kön. Personen i kan då vilja
korrigera sitt biologiskt tolkade kön så den stämmer överens med sitt självupplevda kön. För att få korrigera sitt
biologiska kön i Sverige i dag måste personen vara över 18
år och detta är en process som minst tar två år. Transvestit är en person som känner stort behov av att uttrycka sig
i dens motsatta köns kläder, accessoarer och uttryck. En
transvestit kan vara nöjd med sitt biologiskt tolkade kön
men behöver inte vara det. Hur ofta en varierar sitt könsuttryck är olika, allt från varje dag, en gång i veckan eller
mer sällan. Dragqueen/king är en person som i underhållande syfte varierar sitt könsuttryck och överdriver det som
ses som kvinnligt eller manligt. Detta betyder att en oberoende av sin egen könsidentitet överdriva både det som
ses som manligt och kvinnligt.
Det biologiska och juridiskt tolkade könen är svåra att
själv ha kontroll över. Det juridiskt tolkade könet är till exempel det sista som ändras om en går igenom en transition,
könskorrigering. Hur är det då med de sociala och självupplevda könen, och vad består de av ? Könsidentitet kan sägas
vara vad en identifierar sig som för kön, vilket för en del
sammanfaller med det kön som personen vid födsel kategoriserats in som. En del vill inte identifiera sig och en del vill
korrigera sitt kön. Könsuttryck är hur en uttrycker det kön
en tillhör eller vill tillhöra, vilket kan få olika konsekvenser.
Kön kan ta sig uttryck på många olika sätt, men förväntningarna för hur de bör ta sig i uttryck är än så länge någorlunda fasta, och kan summeras som en förväntning på att
alla individer är heterosexuella cispersoner. Detta begränsar
inte bara individer utan ger en falsk bild av verkligheten och
människan som heterogen varelse. Många personers verk-
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lighet, livsvillkor och identitet kränks, osynliggörs och förnekas genom denna förståelse av kön. Den förståelse av kön
som vi hittills diskuterat är en västerländsk etnocentristisk
tvåkönsmodell. Men det finns och har funnit andra alternativ, andra flerkönsmodeller.
I det binära könssystemet som för närvarande dominerar i det svenska samhället sker hela tiden förhandlingar,
förskjutningar och motstånd. Normer bryts ständigt. Kön
och könsöverskridande är inget statiskt, utan föreställningar och praktiker som ständigt förändras och utmanas.
Könssystem påverkas ständigt av att överskridanden görs
hela tiden och av alla, inte bara normbrytare. Detta sker
eftersom ingen kan leva upp till normerna, trots att systemet försöker få oss att tro att det är möjligt och önskvärt.
Systemet framställer därför sig själv som beständigt och
fullständigt. Men även när vi gläds åt att könsöverskridande ständigt sker måste en komma ihåg att det sker på ojämlika villkor. Vissa grupper har större handlingsutrymme
att överskrida utan att bli utsatta för bestraffningar, detta
gäller inte minst heterosexuella cispersoner. De som bryter
med det binära könssystemet och normer kopplade till kön
riskerar utsättas för sanktioner, kränkningar och våld på
grund av normbrytandet. Normbrytandet kan vara förenat
med livsfara. Unga transpersoner har sämre psykisk hälsa
än genomsnittet och information om vad en har för rättigheter eller vart en kan vända sig är också betydligt sämre
för transpersoner.
Vi saknar en samhällelig och politisk diskussion, utanför
de queerfeministiska arenorna, som problematiserar den
västerländska förståelsen av kön och sexualitet. Vi efterfrågar en diskussion som problematiserar cispersonens privilegier, erkänner andra identiteter och andra sätt att förstå
kön som utmanar den rådande verklighetsbilden om vad
kön ”är”. Vi hoppas även att detta material skall fungera
inspirerande för hur en genom normfokuserat samtal kan
börja diskutera könsidentitet, könsuttryck och könsupplevelser. Eller vägen från det till vad vi vill att det ska vara:
identitet, uttryck och upplevelser.

Normkoll
Normer handlar alltid om makt.
Normer fungerar tvingande och begränsas för
alla, oavsett om en är normperson eller norm
brytare.
Normer är beroende av sammanhang och
plats och kan variera lokalt, till exempel i sko
lor.
Normbrytande bestraffas och normuppfyllan
de belönas.
Bestraffningen är beroende på vem som utför
brytandet. En normperson kan överskrida vis
sa normer utan att bestraffas, till exempel för
att personen har status i det givna samman
hanget eller andra normativa sammanhang.
Att bryta normer kan vara förenat med livs
fara, till exempel för en person med låg status
i det givna sammanhanget.
Många normer vidmaktshålls och regleras på
samhällelig nivå, till exempel i namnlagstift
ningen som inte tillåter att ett biologiskt tol
kat pojkbarn ges namnet Eva.
Ingen, ingen, ingen person kan egentligen
uppfylla normen. Det är omöjligt att uppfylla
normen, främst då den inte är ett statiskt till
stånd utan något som ständigt måste ”göras
om”.

22

Normer är beroende av att en upprepar dem,
detta öppnar upp för förskjutning och tänj
ning av normen och på så sätt vidgat hand
lingsutrymme.
Vi har makt att förändra och omskapa normer.
I detta omskapande kan vi välja att utjämna
den maktobalans normer ger upphov till.
I återkommande samtalsgrupper kan vi inleda
en förändringsprocess för att problematise
ra makt och normer och gå till grunden med
orsaken till diskriminering och kränkningar
som kommer med normer.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

METOD

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Normfokuserat samtal

•För att omskapa normer och utjämna den maktobalans

normer ger upphov till finns det en rad pedagogiska ingångar och metoder som underlättar samtalet i gruppen.
Det pedagogiska grepp vi använder oss av i det här materialet är ett kritiskt förhållningssätt till normer och makt genom ett normfokuserat samtal. Normfokuserat samtal vill
vi i det här sammanhanget definiera som ett kritiskt lärande
med fokus på normen. Målet i det normfokuserade samtalet är att rikta den kritiska blicken mot normen och tillsammans ifrågasätta och problematisera hur normer samverkar, skapar och upprätthåller maktobalanser. Ett vanligt
sätt att arbeta med att uppmärksamma normer är genom
övningar och lekar som följs av diskussioner. Under diskussionerna ska deltagaren ges utrymme att reflekterar över
upplevelsen under övningen och hur övningen kan appliceras till en samhällssituation. Genom normfokuserade
samtal vill vi granska hur normer begränsar och exkluderar
människor. Vidare syftar pedagogiken till att upptäcka hur
makt utövas genom att normer bekräftas. I normfokuserad
pedagogik finns en tanke om att en aldrig kan veta vem eller vilka som bryter mot rådande normer och att alla någon
gång är normbrytare. Med ett normfokus lyfter en blicken
och pratar om normen och den makt det ger upphov till.
Fokus i diskussionen ligger inte på individer utan på ett
samhälleligt plan. En pratar till exempel om vilka som privilegieras av normen, inte om de som begränsas eller bryter
mot normen. Syftet är att förstå kopplingen mellan makt
och normer och hur ojämlika maktrelationer skapas.
Genom samtalet ska underlättaren peka på de strukturer
som upprätthåller orättvisor. För att undvika stigmatiserande av marginaliserade grupper läggs fokus på normgrupper,

grupper som förfördelas av de ojämlika maktrelationerna.
Underförstått finns en tanke om att det inte ligger på marginaliserade grupper att kämpa för sina rättigheter och att
uppnå ett lika värde, utan att alla har ansvar för att bryta
mot orättvisor och maktobalanser. Genom att kritiskt fokusera på normer på en samhällelig nivå undviker en att
peka ut någon i gruppen som normperson eller normbrytare. Detta följer av förståelsen för att en inte vet på utseendet,
klädstilen eller agerandet var någon kommer ifrån, vem den
attraheras av, vilket kön den känner sig som, vilken trosuppfattning den har, dess funktionalitet eller ålder.
Normfokuserad pedagogik kan ställas i relation till toleranspedagogiken där en fokuserar på normbrytaren för
att uppnå tolerans gentemot dem. Toleranspedagogiken är
problematisk eftersom den dels utgår ifrån att alla som är
med i diskussionen är normpersoner och dels genom att
den befäster ett ”vi och dom tänk”. I toleranspedagogiken
finns en tanke om att bryta normpersoners ”fördomar” mot
normbrytare genom att ”visa upp” och personifiera normbrytaren. En sådan uppvisning är tänkt att öka toleransen
genom att visa på att normbrytaren i mångt och mycket
är precis som alla andra. Toleranspedagogik karaktäriseras bland annat av värderingsövningar och ”inhyrande” av
normbrytare. Exempelvis när en icke heterosexuell person
bjuds in till en skola för att elever ska se att den inbjudna
personen är en helt vanlig människa trots att den inte tillhör normen. På så sätt ska eleven lära sig att tolerera och
acceptera normbrytaren. Detta är ett sätt, som ofta har varit av goda intentioner, men som har visat sig få stora konsekvenser vad gäller befästandet av normpersoners makt.
Främst då dessa ges makt och utrymme att tolerera och uttala sig om individer som avviker från normen.
I värderingsövningar, där syftet är att lufta fördomar ge-
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Att fokusera
på sina egna normer

nom till exempel heta stolen, skapas ett klimat där kränkningar möjliggörs och tillåts förekomma. Deltagarna får ta
ställning till olika påståenden genom att svara ja eller nej på
frågor som: Ska homosexuella få gifta sig ? Är det manligt
att gå på pedikyr ? Kan rullstolsburna vara med på gymnastiken ? Det som händer när sådana frågor ställs är att gruppen ges utrymme att definiera och värdera normbrytaren.
Konsekvensen blir att normer reproduceras och de normer
som skapar och befäster makt förstärks. Det kan upplevas
som skrämmande och obehagligt både för dem som värderas men också för de som behöver värdera andra. Det är lätt
att halka in på ett toleranspedagogiskt synsätt då det varit
den rådande pedagogiken och politiken under många år.
Men det är viktigt att komma ifrån detta synsätt för att skapa en samtalsgrupp som i grunden är ickekränkande och
som uppfyller samtalsgruppens syfte; att utmana normer
och makt för att frigöra individen. För att nå detta finns det
inte utrymme för tolerans.
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•När en som underlättare vill skapa eller inleda norm-

fokuserade samtal är det viktigt att fundera på vilka föreställningar en själv besitter om människor, grupper och
kategorier samt hur vi bemöter nya människor i vår vardag. En del av den normfokuserade pedagogiken handlar
om att ha självinsikt om sin egen roll i gruppen. Att våga
ifrågasätta sitt eget beteende är viktigt för att kunna gå
vidare och jobba med förändring. Utgångspunkten är att
inte själv befästa normer som en jobbar emot. Detta kan
ofta ske utan att en ens tänker på det, till exempel kan
det ta sig i uttryck genom att ge tjejer komplimanger för
utseende och kläder men aldrig för prestationer. Eller att
fråga en kille om hur det går med flickvännen, istället för
att fråga hur det går med flick- och pojkvännerna. Det
handlar om att ifrågasätta saker som anses vara ”självklarheter”, ”naturliga” eller ”sanna” och vara medveten om
rådande maktstrukturer.
Att förstå sig själv och varifrån vi har fått vår egen förförståelsen kan i bland upplevas som svårt. En kan fundera på
sin uppväxt, sitt sociala umgänge, sin utbildning och på annat som har påverkat och fortfarande påverkar ens liv.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Normer lär vi oss oftast genom informellt lä
rande. Att fråga sig själv vad en har lärt sig
om hur en själv ska vara är nödvändigt för att
kunna utmana. Vad lär en sig i sin vardag av
sina vänner, kollegor och familj ? Vilka är det
som kommer till tals i politiken och i medier, i
företag och vilka hamnar på höga positioner.
Vad läser en för tidningar och vilka bilder ska
pas där ? Vad ser en på tv och i reklam ? Allt
detta påverkar hur vi bildar oss uppfattningar
om sakers natur, rätt och fel. Även formellt
lärande genomsyras av olika normer. Vad har
en lärt sig i skolan ? Såväl biologi- som sam
hällsundervisning bygger på tanken om att
det endast finns två kön. Att ställa sig själv
kritiska frågor är ett sätt att få tag i sina egna
föreställningar om andra och hur vi kan sluta
återskapa dem.

Att alla människor har föreställningar och förförståelse som spelar in i hur vi tänker om och behandlar andra
människor kan kännas hopplöst. Därför är det viktigt att
inte skuldbelägga varken sig själv eller andra för detta. Det
handlar snarare om att bli medveten om hur normer och
föreställningar påverkar ens tankesätt för att ifrågasätta och
förändra de tankarna. Att alla är en del av samhällets strukturella normer och maktordningar som vi blivit insocialiserade i, betyder inte desto mindre att en inte kan öva sig i att
förstå hur normer skapar ojämna maktförhållanden, ställa
sig kritiska mot dem och bryta mot dem.
Du som underlättare måste vara medveten om din
egen makt ur ett åldersperspektiv då du är äldre än deltagarna i samtalsgruppen. Lägg därtill makten som kommer i ledarrollen. Som underlättare är din roll att underlätta samtalen, du ska inte leda dem. Fokus ska ligga på
gruppens samtal inte på dig som underlättare. För att
kunna underlätta samtal behöver du vara medveten om
ditt kroppsspråk och hur du uttrycker dig muntligt. Genom ett svårt och otillgängligt språk utövas makt eftersom det blir svårt att delta och komma med reaktioner
om en inte helt förstår de begrepp som nämns. Ord eller
begrepp som är självklara för dig behöver inte vara det för
en annan person. Om du använder dig av ord som deltagare i gruppen inte förstår kan de dels inte ta till sig viktig information, men också känna sig dumma för att de
inte förstår. Som underlättare behöver du reflektera över
de olika träffarna för att kunna skapa förutsättningar för
självreflektion i gruppen. Det handlar om att reflektera
över de normer som du själv befäster. Vidare handlar det
om att inte individualisera samtalet utan hålla diskussionerna på en allmän och samhällelig nivå. Anledningen är
att kränkningar, utpekande och skuldbeläggande inte ska
förekomma inom gruppen. Samtalsklimatet ska vara positivt, utmanande och lustfyllt. Hur du som underlättar
samtalet uttrycker dig kroppsligt och verbalt har stor betydelse för hur den övriga gruppen för diskussionen vidare. Inför det första passet i varje del finns frågeställningar
som du som underlättar samtalet bör fundera på och ta
ställning till.
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•

Samtalet
som utgångspunkt

För att inleda förändringsprocesser kring kön, sexualitet
och könsöverskridande identitet och uttryck måste vi skapa förutsättningarna. Det är viktigt att en problematiserar
vilka faktiska förutsättningarna till förändring som finns för
individen och hur dessa ska skapas. Nedan sammanfattar
vi samt går igenom några faktorer som vi ser som viktiga i
denna process.
Återkommande forum
Grunden i detta förändringsarbete är samtalsgruppen.
Att i mindre grupp träffas vid flera tillfällen, utmanas i sina
normer och problematisera tillsammans. Genom samtalsgruppen byggs förtroende och trygghet i gruppen, nära
band skapas, stämningen blir positiv och gruppen fungerar
peppande inför de individuella utmaningarna i överskridandet.
Underlättarens kritiska förhållningssätt i det
normfokuserade samtalet
Du som underlättare synliggör och förhåller dig kritiskt
till normer. Fokus under samtalet ligger alltid på normen,
inte på den som bryter mot dem. Istället för att skapa empati går en till roten av diskrimineringen och problematiserar maktordningar. Ifrågasätter normers ”naturlighet”
och utgår ifrån att normer är något vi gör, inte något vi är.
Förståelse för att görandet av normer innebär makt, skapar
hierarkier och ger privilegier. Ju mer ”rätt” individen gör
normen desto mer makt får hen. Som underlättare tittar en
inte på ett fåtal normer utan har förförståelse för hur flera
maktordningar samverkar med varandra. I arbetet med en
maktordning får inte andra reproduceras. Utan en behåller
det utökade kritiska förhållningssättet även när en fokuserar på en maktordning. Återkommande frågor som du som
underlättare för in i samtalet för att problematisera är hur
diskrimineringen uppstår, vem som tjänar på den och hur
vi kan ifrågasätta maktövertag och privilegier som kommer
med normer.
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Förändringsprocesser är sjukt lustfyllt och roligt
Att verka för att synliggöra orättvisor och diskriminering
kan skapa känslor av otillräcklighet och hopplöshet. Att
dessutom medvetandegöras om sin egen roll i befästandet
av makt kan skapa känslor av skam. Med denna förkunskap blir det ännu viktigare att förmedla den lustfylldhet
och glädje det innebär att jobba förändringsinriktat kring
normer, makt och privilegier. Att utmanas i sina normer är
otroligt stimulerande och denna positiva energi inom samtalsgruppen är viktig för att elda på engagemanget.
Utmanande ledarroll som norm- och könsöverskrider
Det är oerhört viktigt att du som underlättare är medveten om hur du för dig och vad du bekräftar och uppmuntrar för normer. Skapa medvetenhet kring vad du reproducerar genom ditt beteende, vilka gränser du sätter och hur
du skapar ett tryggt och utmanande klimat i samtalsgruppen. I grunden handlar det om att vi är normkritiska mot
oss själva och att vi vänder den kritiska blicken inåt för att
se hur vi som individer ständigt är med och reproducerar
normer och makt. Som underlättare måste du utmana den
tilldelade makt just du besitter de gånger du befinner dig
inom normen och aktivt utjämna obalansen. I praktiken
handlar det om att medvetandegöra sitt handlade så vi kan
iscensätta normbrytande exempel i samtalsgruppen. Vi rekommenderar att en är två underlättare per samtalsgrupp.
Detta skapar möjligheter att inom underlättarparet medvetandegöra varandras beteende och agerande ur ett normkritiskt perspektiv.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tips till dig som underlättar
När normer, makt och privilegier diskuteras
kan det ge upphov till känslor av skuld och
skam hos de som uppfyller vissa normer och
har vissa privilegier. Därför är det viktigt att
hela tiden tänka på att inte prata om skuld
utan snarare allas delaktighet. Koppla makt
ordningar och privilegier till en samhällsnivå.
Det är samhällsstrukturen som privilegierar
vissa grupper. Påpeka även att en kan göra
aktiva val, även om en har privilegier behö
ver en inte använda sin makt genom att till
exempel reproducera normen. En kan istäl
let ifrågasätta den tilldelade makten norm
uppfyllelsen innebär. På samma sätt gäller
det att inte befästa grupptillhörigheter eller
underordningspositioner. Även om vi lever i
ett sexistiskt samhälle, är alla tjejer inte all
tid underordnade alla killar. Inte heller är alla
icke-heterosexuella underordnande alla he
terosexuella trots att vi lever i ett heteronor
mativt samhälle och så vidare. En ska aldrig
förutsätta att normbrytaren, eller den i under
ordnad position, är maktlös eller känner sig
utsatt. Det är viktigt att inte tillskriva någon
en offerposition som personen ifråga känner
sig passiviserad utav.
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Bemöt alltid kränkningar
När normer diskuteras kan det uppstå kränk
ningar i rummet. Kränkningar får aldrig
följas av tystnad eller stå oemotsagda. Lyft
fram vad som sades och diskutera det, var
noga med att inte befästa kränkningen. Du
kan bemöta kränkningen genom att återföra
samtalet till att bli normfokuserat. Om någon
uttrycker att ”jag kan se på någon om den är
bög” så vänd diskussionen till att handla om
huruvida en kan se på någon om den är he
terosexuell. Om någon säger ”det är mest in
vandrare som begår brott” fråga hur den vet
det ? Var har den fått den uppfattningen ifrån ?
Fråga hur de uppfattar att media skriver om
olika grupper som begår brott. Skriver me
dia ut att det är en svensk person som begått
brottet eller skriver en bara ut etnicitet när
det handlar om icke-svensk och icke-vit etnici
tet och så vidare ? Det är lätt att bli rädd, obe
kväm och moraliserande när kränkande åsik
ter kommer fram. Istället för att bli rädd ska
du bli intresserad för hur personen tänker och
be personen utveckla sitt resonemang genom
att vrida på perspektivet. Fråga hur personen
kan veta det ? Fråga om det alltid är så eller
finns det undantag ? Ta även hjälp av de andra
i gruppen. Har någon en annan erfarenhet el
ler förklaring ? Som underlättare ska du även
dra gränser, hänvisa till att det enligt svensk
lag är förbjudet att diskriminera. Förklara att
det inte är tillåtet att säga så i gruppen för att
det är kränkande och påverkar gruppen nega
tivt. Du kan även hänvisa till gruppmanifestet
och diskussionen kring respekt som görs un
der första passet, läs mer om vad manifestet
är på sidan 44.
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Anpassa
efter gruppen

•När vi skriver detta material frågar vi oss vilka normer

vi befäster och reproducerar på ett exkluderande sätt. Begränsningar kommer att finnas vad gäller tillgänglighet
i och med att materialet endast är skrivet och tryckt på
svenska i läsformat. Språket och den teoretiska förankringen i detta material kan vara exkluderande och bidra
till att reproducera normer kring svårtillgängliga teorier
kopplade till kön och sexualitet. Materialet är västcentrerat och utgår ifrån svenskhetsnormer kopplade till olika
förtryck som sexism, rasism, ableism, homo- bi- och transfobi med mera. Därför blir det ännu viktigare att du som
underlättare i en samtalsgrupp öppnar upp samtalen för
deltagarnas egna analyser och erfarenheter. Många deltagare kommer ha erfarenheter från andra länder än Sverige
och andra förtryck än de vi fokuserar på i detta material.
Barn och ungas erfarenheter skall inte bli osynliggjorda
bara för att detta material på många sätt utgår ifrån en
sverigecentrerad norm. Bristande tillgänglighet kan också
finnas i övningar och lekar när det kommer till psykisk och
fysisk funktionsförmåga. Om du har en grupp med personer med nedsatt funktionsförmåga är det extra viktigt att
du tänker igenom hur du kan göra övningarna och lekarna
tillgängliga. Det är viktigt att du som underlättare anpassar och använder dig av dessa övningar och lekar på ett inkluderande sätt i gruppen. Utgångspunkten måste alltid
vara att alla ska kunna vara med och genomföra övningarna. Nedan kommer några tips som du kan bära med dig
under hela samtalserien.

Öka tillgängligheten i samtalsgruppen
Anpassa ditt språk så att alla kan förstå. Tänk på att
många begrepp i materialet är helt nya för många. Förklara
ord som är viktiga.
Dubbel- och trippelkolla så att du gett tydliga och
enkla instruktioner
Håll träffarna i en lugn och ostörd miljö.
Tänk på att hålla till i lokaler som alla deltagare kan
ta sig till.
Använd dig av tolk om det finns ett behov, till exempel teckentolkning eller ett visst språk.
Se till att gruppen sitter på ett sätt som gör att alla kan
se varandra för att underlätta läsning av läppar.
Använd kroppsspråk.
Beskriv vad bilder föreställer, om du gör övningar där
du behöver använda sådana.
Utforma innehållet i träffen så övningar som kräver
koncentration inte är längre än 30 minuter.
Blinka med lampknappen för att markera ljud, visa
den tid då musik spelas eller markering för återsamling.
Tänk på att färgen röd kan vara svår att se på whiteboard eller papper, fråga alltid om alla kan urskilja färgen röd
eller undvik att använda den helt.
När du skriver på whiteboard eller stort blädderblock
kan du samtidigt berätta vad du skriver.
Om du har en grupp som inte är så van med att samtala, försök hitta andra sätt att genomföra övningarna. Fokusera på lekar för att skapa ett tryggt klimat, låt dem prata
i smågrupper eller par, låt dem skriva ner sina funderingar
en och en på papper, låt dem formulera sin åsikt genom att
rita bilder.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nu börjar den del av materialet som innehål
ler samtalspassen. Totalt finns det 10 pass.
Passen är indelade i tre delar, del 1 med pass
1–4, del 2 med pass 5–7 och del 3 med pass
8–10. Varje del inleds med en text som intro
ducerar vad passen under just den delen kom
mer att handla om. Varje pass är beräknat att
ta cirka två timmar, inklusive fikapaus. Varje
pass är ett förslag på upplägg med övningar
och lekar. Det föreslagna upplägget är späck
at och omfattande varför en kan behöva se
över vilka övningar och lekar en vill priori
tera samt hoppa över. Som underlättare ska
du alltid utgå ifrån gruppen och låta övningar
ta den tid de behöver ta. Bättre att göra några
övningar ordentligt än att stressa igenom alla.
Om en har fler än 10 pass, eller mer tid än två
timmar per gång, kommer en förstås hinna
med fler av övningarna.

•
•
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TJEJ/KILLE

– HUR OCH HELA TIDEN

del
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•I del ett är syftet att gräva djupare i normer kring kön.

Att du för det första förväntas vara antingen tjej eller kille.
Därefter ska vi titta på hur du förväntas vara som tjej eller
kille. Sedan går vi vidare och tittar på förväntningarna som
gör gällande att du ska attraheras av det motsatta könet. Till
sist ska vi titta på maktordningen mellan könen. Del ett inleds med en teoretisk fördjupning i det som sedan ska diskuteras i samtalsgruppen under pass ett, två, tre och fyra.

Könsutredning

•

När du träffar en person för första gången tar det ofta
inte lång tid innan du har avgjort om det är en kvinna eller
man, tjej eller kille. Könsutredningen går i ett kick. Oftast
är det inte det biologiskt betingade med könet som gör att
du vet om det är en kvinna eller man. Du behöver knappast
se någon naken för att kunna avgöra. Ofta är det hur personen uttrycker sig socialt som vi har lärt oss att tolka som
feminint och maskulint som vi sedan kopplar till kvinnligt
eller manligt. Med tolkningarna kommer massor av förväntningar som kopplas såväl till tjejer, killar, femininiteter
och maskuliniteter.
En könsutredning kan bestå av allt möjligt. Du ser ett
namn, ett ansikte, en hand eller ett klädesplagg som du sen
kopplar ihop med det ena könet. Könsutredningar pågår
ständigt i alla sammanhang och är det första som sker i mötet mellan individer. Kön finns när vi pratar om varandra,
med varandra och när vi förhåller oss till varandra. Men hur
vet vi vad som är socialt betingat till tjej eller kille ? Varför
tolkar vi pojkbebisens gråt som ilska och bestämdhet medan flickbebisens gråt förknippas med rädsla och ledsamhet ?
Varför vet vi hur leksaker för flickor respektive pojkar skil-

jer sig åt ? Vi får ständigt lära oss att pojkar och flickor ska
bete sig olika, och vi uppmuntrar dessutom könen olika.
Men hur vet vi vilket kön som ska bli uppmuntrat till vad ?
Att vi hela tiden förhåller oss mer eller mindre medvetet
till kön begränsar oss. Dagligen blir vi påminda om att det
bara finns två kön och om att de förväntas vara olika.

Ständiga påminnelser
och begränsningar

•Från vår omgivning får vi ständigt påminnelser om vil-

ket kön människor har. Men i och med att det bara finns
två dominerande könskategorier kan det uppstå problem
eftersom det finns ett oändligt antal uttryck, och könsförvirring kan uppstå. När det inte på en gång går att avgöra
om någon är en tjej eller kille blir det tydligt hur grundläggande normen kring det binära könssystemet är: att folk
tydligt uttrycker och passerar som endera kvinna eller man.
I en könsförvirring kan det uppstå ifrågasättande, frustration och provokation. Det visar på hur djupt uppfattningen sitter om att socialt, självupplevt, biologiskt och juridiskt kön ska sammanfalla.
Att kön ständigt skapas och återskapas socialt betyder att
vi själva kan välja att uttrycka det vi känner för i stunden.
Ju mindre bundna av olika normer desto större frihet får vi.
För hur kan en person vara egentligen ? Hur bundet är det
till kön ? Människor kan vara på många olika sätt, känna
alla möjliga känslor och en rad olika beteenden. Men väldigt många beteenden och uttryck är ändå mer associerade
till det ena eller det andra könet. Vad associerar vi ord som
ledsen, stark, glad, vacker, cool, tuff, töntig till, och vilka
ord har positiv eller negativ klang ? Genom att vara medve-
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ten om hur könsnormer begränsar oss kan vi bryta normerna och hitta nya vägar och bli friare i våra uttryck.

Kön och makt

•I praktiken fungerar kön som en flytande skala snara-

re än två motsatta poler. Vi kan likna könsuttryck och det
ständiga skapandet av kön vid ett skådespel eller en teater
som hela tiden pågår och som hela tiden måste skapas. Om
du inte spelar ut könet trovärdigt förlorar du makt och status. I denna förståelse går det att se kön som något som
ständigt behöver upprätthållas och som på olika sätt ständigt återskapas. Men vi kan också se könsskalan som något
vi vill experimentera med för att utmana könens (o)logik
på ett djupare plan. Förstås kön som en flytande skala, snarare än två motsatser, kan vi se på könen på helt nya sätt.
Öppnar vi upp för hur vi tillåter att kön uttrycks kan vi
röra oss bort från det inte alltid frivilliga spelet att upprätthålla ett stereotypt kön. Kön och makt hänger ihop med
att de som tillhör eller håller sig inom könsnormerna är
privilegierade på olika sätt. Och de som är privilegierade
har makt att definiera andra. Det är inte sällsynt att vi bekräftas för att vi håller oss till normer, eller bestraffas för
att vi bryter mot dem. Det kan handla om allt från positiva och negativa tankar till uttalade kränkningar och i vissa
fall våld. Genom bekräftelserna och bestraffningarna blir vi
könsmärkta. Personer vi känner mer eller mindre väl könbestämmer oss utifrån hur vi interagerar och uttrycker oss.
Genom att vara medvetna hur vi själva för oss kan vi bryta
cementerande mönster
Bilden till höger är ett exempel på ett uttryck som till
synes kan värka vänligt och positivt men till innebörden
utgår ifrån en normativ förståelse av kön, som visar den
ojämna fördelningen av makt mellan könen. I formuleringen kan en skönja att mannen står som norm varför det
går att säga ”för att vara tjej är du riktigt stark”. Kvinnan
mäts alltså mot den ”objektiva måttstocken”, mannen. Det
motsatta, ”för att vara kille är du ganska stark”, är en formulering som inte är lika trolig då det manliga är norm och
hade därför inte varit begripligt på samma sätt.
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Heteronormen

•Heteronormen går att se som ett normsystem. Syste-

met bygger på att du ska känna dig bekväm i det kön du
blivit tilldelad vid födseln, leva efter de sociala regler som
finns runt det biologiskt tolkade könet och sedan bli attraherad av, ha sex med, bli kär i och vilja leva i hop med det
motsatta könet. Systemet går ut på att könen ska vara sina
motsatser och komplementära och att de tillsammans ska
bli en helhet. Att belysa heteronormen handlar alltså inte
enbart om heterosexualiteten utan också om systemet som
leder fram till att heterosexualiteten ses som given och som
det naturliga.
Heteronormen finns bland oss dagligen. Den finns på
reklamskyltar vid bussen, i filmer, i böcker, i lagar och är utgångspunkten i sociala relationer. Heteronormen kan vara
svår att upptäcka då den många gånger tas för given. Detta
syns till exempel i att en heterosexuell person aldrig förväntas ”komma ut” för familj och vänner eller skola och arbetsplats. I debatter diskuterar vi sällan heterosexuellas rättigheter att gifta sig eller skaffa barn. Heterosexualiteten är
den självklara utgångspunkten och det är först när vi bryter mot normen som vi blir uppmärksammade på den och
förväntningarna på oss blir annorlunda. Med övningarna
i det här materialet vill vi uppmärksamma heteronormen
och bryta med den.
I svensk lag finns tre sexualiteter definierade. Vi menar
inte att alla människor måste kategoriseras efter någon av
de tre utan vill öppna upp för individuella definitioner. En
del väljer sin sexualitet, andra menar att sexualiteten blivit
dem given. En del befinner sig i så begränsande livssituationer att de inte kan välja. Andra känner sig begränsade
och osynliggjorda när ingen av tre definitioner passar in på
en själv. Vad vi lägger i de olika sexualitetsbegreppen kan
variera från individ till individ. Vi anser att sexualitet med
nödvändighet inte behöver vara något statiskt utan mycket
väl kan vara något föränderligt över tid. Individer ska inte
tvingas in i snäva normsystem. Rätten att definiera och leva
ut sin egen sexualitet ska ligga hos individen.
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Bisexuell – En person som är bisexuell har
förmågan att bli kär i och/eller kåt på någon
oavsett kön.
Homosexuell – En person som är homosexuell
har förmågan att bli kär i och/eller kåt på nå
gon av samma kön.
Heterosexuell – En person som är heterosexu
ell har förmågan att bli kär i och/eller kåt på
någon av motsatt kön.

Fundera på och ta ställning till

•Du som ska underlätta samtalet i samtalsgruppen ska

förmedla en normbrytande inställning till kön och sexualitet. I det här avsnittet finns en rad frågor som du ska fundera på individuellt eller tillsammans med hen du underlättar samtalsgruppen med. Fundera och ta ställning till varje
stycke och använd din kunskap i samtalsgruppen. Syftet är
att du ska vara medveten om hur kön och sexualitet skapas
och reproduceras. Stycket kan ses som en hjälp att reflektera kring normer såväl som tips för vidare läsning.
1.
Enligt Yvonne Hirdman finns det två huvudsakliga logiker i det genussystem som upprätthålls idag. För det första är det isärhållandet av könen. För det andra är det att
mannen fungerar som norm och är överordnad kvinnor
som grupp. Funder på hur du tror detta kan uttrycka sig i
samtalsgruppen ?
2.
Maskuliniteter och femininiteter skapas på olika sätt.
Det finns olika regler för hur kvinnliga tjejer ska vara
och hur manliga killar ska vara. Fanny Ambjörnsson och
Raewyn Connell menar att det finns en makthierarki inom
kön där olika sätt att utrycka maskulinitet och femininitet
ger olika mycket makt. Formulera för dig själv vilka regler
du följer och inte följer ? Vad för slags femininitet ska en
kvinna prestera för att få mer makt inom gruppen kvinnor ? Vad för slags maskulinitet ska en man prestera för att
klättra i hierarkin mellan män ?
3.
Forskning som gjorts i skolan har visat på att killar dominerar klassrummet. När killarna tagit 2/3 av talarutrymmet i klassrummet upplever samtliga elever det efteråt som att killarna och tjejerna fått lika mycket plats. Vid
mätningar då talarutrymmet varit 50/50 fördelat mellan
könen har det upplevts ojämnt och orättvist av både tjejerna och killarna, att killarna har fått mycket mindre och
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tjejerna mer utrymme. Hur kan du som underlättare vara
vaksam så att samtalet och utrymmet i gruppen sker på
allas villkor ?
4.
Genom samtalsgrupperna allan har Rädda Barnens Ungdomsförbund identifierat ett vardagligt våldsutövande mellan killar som en viktig del i deras relation till varandra. Detta vardagsvåld innefattar ”skojbråk” som knuffar, stök, lekar
och verbala kränkningar. Detta våld är svårt att ingripa mot
då det oftast förklaras med att det bara är på skoj. Även om
killarna upplever att det är på skoj leder detta till att killar
alltid måste vara på sin vakt, även när de umgås med sina
närmaste vänner. Att alltid vara beredd på att parera knuffen
in i skåpet, slaget i bakhuvudet och bemöta kränkningen
påverkar killars relationer. Hur uttrycks dessa normer bland
deltagarna i gruppen och hur påverkar det samtalet i gruppen ? Hur kan du som underlättare utmana deltagarna att
hitta sätt att vara på som inte inbegriper skojbråk ?
5.
Jesper Fundberg har i sin studie av ett fotbollslag med ciskillar i åldern 11–14 år identifierat tre typer som de ”inte
kan vara” när de konstruerar sin manlighet/maskulinitet.
Det är kärringen, bögen och invandrarkillen. De tre typerna
uppfattas som något negativt och därför något som ciskillarna inte vill bli. Om någon i laget blir uppmärksammad eller
bestraffad för att den gör något som kan härledas till att hen
uppfattas som kärringen, bögen eller invandrarkillen kan
den försöka undvika att göra så nästa gång. I ett normfo-
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kuserat samtal är det viktigt att samtalet inte handlar om de
avvikande eller normbrytaren, utan att samtalet alltid fokuserar på normen. Fundera på hur de normbrytande typerna
i exemplet; kärringen, bögen eller invandrarkillen; fungerar
normerande för ciskillar i en könsblandad grupp ?
6.
Fanny Ambjörnsson beskriver hur tjejer i en gymnasieklass med barn- och fritidsinriktning befriar sig från stigmatiseringen att bli kallad hora genom att ta det till sig och
göra det till något eget. ”Det betyder ju ingenting längre.
– Kom nu hora, så går vi, kan en säga utan problem”. Denna strategi, att ”reclaima” ords innebörd och skapa något
positivt kring ordet för att avväpna kränkningen, återfinns
inom fler områden. Fundera på hur du som underlättare
ska göra för att inte hamna i ett moraliserande av barn och
ungas beteende och få en närmare förståelse av uttryckssätts betydelse och olika strategier ?
7.
Maktordningar och normsystem är beroende av sammanhanget. I samtalsgruppen kommer deltagarna utgöra en heterogen grupp med olika erfarenheter, identiteter
och behov. Fundera på hur du som underlättare kan vara
lyhörd för hur det ser ut i just din grupp utan att för den
skull maktbefria sammanhanget. Vilka maktordningar
verkar gälla ? Vilka normer ges utryck för ? Hur tar status
sig utryck ? Hur ska du känna in deltagarnas verklighetsbeskrivningar och koppla deras verklighet till samhällsstrukturer ?

•Det första passet ska vara roligt. Gruppen ska börja byg-

gas och deltagarna ska lära känna varandra. Fokusera på att
skapa trygghet i gruppen med positiv energi. En första hint
om vad samtalsserien ska handla om ska givetvis också lyftas. Var väl förberedda och planera passet ordenligt, kom
ihåg att ha roligt !
Alla grupper är olika. Deltagarna kan ha olika erfarenheter, ålder, sprallighet, funktion och så vidare. Vissa har
pratat om sådana här ämnen tidigare, andra inte. Vissa är
vana i samtalssituationer, andra inte. Det första passet ska i
huvudsak fokusera på lekar för att skapa en bra stämning i
gruppen. Låt lekarna ta tid och satsa på att genomföra dem
väl framför att stressa igenom alla lekar i passet. Var tydlig
med praktisk information, vad samtalsgruppen ska handla
om, återkommande upplägg, vilka behov vi har i gruppen
samt hur många gånger vi kommer träffas.
Att tänka på inför det första passet:
Formulera ett mål med passet och hur du som underlättare uppnår det för dig själva. Vilka farhågor har du inför
första träffen och hur kan du förbereda dig på dem ? Vad
har gruppen för behov ? Hur ska du anpassa övningarna efter gruppens förutsättningar ? Vad gör du om någon i gruppen inte kan delta i eller inte förstår poängen med någon av
de lekar/övningar du har planerat ?

Få in energi i gruppen
Om det blir mycket stillasittande ska du få in
micropauser. Gör en ”energizer”, en kort lek
eller liknande för att få in energi i gruppen,
tillsammans, sträck på er, hoppa, spring och
flamsa runt i rummet eller få en gemensam
skrattattack för att sedan samla er igen och
fortsätta träffen.

Inled varje pass med en runda
Runda – I en talarrunda är meningen att alla
ska få komma till tals. Sitt i en ring och börja
från ett håll och låt alla i tur och ordning
prata.
Popcornrunda – I popcornrundan ska alla
komma till tals. Istället för att gå i turordning
som gruppen sitter får deltagarna ta ordet när
det känner för att prata. Varje deltagare får
endast yttra sig en gång per runda.
Talarpinne – Använd valfritt föremål. Den
som håller i föremålet är den enda som har
tillåtelse att prata. OBS: Om en inte vill säga
något får en säga pass, detta gäller alltid; vid
runda, övning eller diskussion.
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Inled passet med
namnlek med könstwist
Målet med övningen
Målet med den könstwistade namnleken är att ni i gruppen ska lära er varandras namn samt att deltagarna ska tänka ut och för sig själva definiera ett namn som inte associeras med det kön ens tilltalsnamn associeras till. Genom
leken och den efterföljande diskussionen ska deltagarna
uppmärksammas på hur vi hela tiden påminner varandra
om vilket kön en har genom namnet.
Gör så här
Sätt er i en ring. Börja med att säga vad du heter. Säg
sedan ett namn som du gillar eller skulle vilja heta och
som dessutom associeras med ett annat kön än det namn
en just har sagt.
Exempel:
Jag heter Balder och jag skulle vilja heta Zeinab.
Kör en runda. Visa att det är ganska okomplicerat att
vilja heta något oavsett vilket kön det associeras med. Kör
ytterligare en runda, både för att vi ska få upprepa våra
namn men också för att de som inte kommit på något
namn under första rundan ska få en chans till.
Diskutera efter namnrundan:
Vilka namn vill ni bli tilltalade med i den här gruppen ?
Anteckna namnen. Hur vet en vilka namn som är köns-
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neutrala, flick- respektive pojknamn ? Får vi heta vad vi vill
i Sverige idag ? (Hösten 2009 fick en person med manligt
namn för första gången lägga till ett kvinnligt namn)
Varför tror ni att namn ”har” kön ?
I alla språk är inte namn könade. Fråga deltagarna om
de vet hur det ligger till med könade namn i andra språk.
Kommer de på några namn som har olika könstillhörighet
på olika språk; (till exempel är Luis ofta en kille på spanska
men Louis ofta en tjej på svenska).
Tänk på
Försök att inte fastna på att det vore konstigt om en kille
hette ett tjejnamn eller tvärtom utan fokusera på varför det
skulle vara konstigt och orsaken till det. För yngre deltagare
kan du inleda med att säga att ”Jag heter Reza och om jag
istället hade ett killigt namn skulle jag vilja heta …”.

•
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Kroppssnöre
Målet med leken
Att deltagarna ska lära känna varandra och skratta tillsammans.
Gör så här
I Kroppssnöreleken ska deltagarna stå i en cirkel och hålla varandra i händerna. Ett snöre, cirka en meter, hopknutet till en ring träs på runt någons arm. Sedan ska deltagarna utan att släppa varandras händer tillsammans få snöret
att vandra genom hela cirkeln. Leken avslutas när snöret
har passerat ett varv runt i ringen. Den som har snöret på
sig ska samtidigt berätta en massa saker om sig själv, oavbrutet och i högt tempo. När en deltagare har fått snöret
över huvudet och klivit igenom det tar nästa vid och berättar en massa saker om sig själv.

För att inte befästa normer kring etnicitet,
ålder, kön, funktionalitet, sexualitet etcetera
är det viktigt att bryta med dessa normer,
språkligt och på andra sätt. Fundera på vilka
ord i ditt språk som fungerar normerande
och värderande. Kom till exempel ifrån ett
värderande språk när du refererar till dig
själv som barn eller pratar om gruppen barn
och unga. Ersätt ”när jag var liten brukade
jag…” med ”när jag var yngre brukade jag …”.
Byt ut frasen ”sluta vara så barnslig” till
”sluta vuxna dig”.

Hjälpmedel
Snöre
Tänk på
Momentet att prata om sig själv ska vara fokus i leken.
Att komma på saker att berätta om sig själv kan vara svårt
och skapa krav på prestation. Som underlättare kan du inleda leken med dig själv. Då kan du konkret visa på olika
exempel att prata om. Om en deltagare inte kommer på något att berätta kan du som underlättare ropa ut frågor som;
favoritglass, bor, syskon, bästa minnet etcetera.

•
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Frågor att ställa för att komma igång med
berättandet:
Har ni blivit orättvist behandlade någon gång ?
I skolan, på fritiden eller hemma ? Har ni någon
gång inte blivit lyssnade till när ni haft något
att säga ? Har era åsikter eller tankar någon
gång förminskats eller skämtats bort ?

Det var en gång en samtalsgrupp,
de träffas en gång i veckan och pratar om en
massa viktiga saker. Under en träff skrev alla
deltagare i samtalsgruppen anonyma frågor
som de sedan lade i en låda. Den som plane
rade samtalet i gruppen kallades för underlät
tare. Under slutet av träffen tog underlättaren
en lapp och läste högt för gruppen. ”Hur vet
en om en är heterosexuell, alltså kär i någon
av det motsatta könet ? Vad ska jag göra om
jag tror att jag är hetero ? Jag tror att jag är
kär i personer av det andra könet”. Underlät
taren rodnar och hostar nervöst när hen lä
ser upp frågan. Harklande börjar underlätta
ren med att säga att det var en svår fråga att
besvara innan hen fortsatte: ”Ja alltså, det är
svårt att säga nåt bestämt om när en vet, men
det viktiga är att det är mycket vanligt att fun
dera på dessa frågor i er ålder. Och i de flesta
fall behöver ni inte oroa er, för de flesta kom
mer efter funderingar hit och dit, fram till att
de inte är heterosexuella, att de inte blir kär
i någon av det motsatta könet. Så om jag var
ni skulle jag inte fundera så mycket på om jag
är hetero, för de flesta är ändå inte det. Men
det är helt normalt att fundera kring det här
med sexualitet och kärlek när ni är i er ålder.
Ni förstår när ni blir lite äldre, då faller allt på
plats ska ni se.”
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Det var en gång en samtalsgrupp,
de träffades en gång i veckan och pratade om
en massa viktiga saker. Den som planerade
samtalet i gruppen kallades för underlättare.
Under en av träffarna ville en av deltagarna i
gruppen prata om ett problem som hen hade i
skolan. Hen började berätta:
”Alltså, om jag fick välja så skulle jag vilja ha
både och. Jag skulle vilja gå på hemspråk och
jag skulle vilja gå på extra undervisning i
spanska också. Jag vill ju bli bra på både och.
Jag fattar inte varför min lärare säger att jag
bara ska gå på hemspråksundervisningen nu
till en början. Läraren säger att det kommer
bli för mycket och förvirrande för mig att gå
på båda samtidigt. Men jag tror inte det, jag
vill faktiskt gå på båda”.
De andra i samtalsgruppen nickade instäm
mande. Underlättaren tog ordet och sa:
”Läraren vill nog bara dit bästa, läraren vill
inte att du ska behöva plugga ihjäl dig. Det
kan ju bli för mycket. Det är ju så mycket hets
med betyg och läxor. Så läraren försöker nog
bara hjälpa dig att fatta det bästa beslutet. Så
att du inte ska blir för stressad. Oftast så vet
ju vuxna bäst.”
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När jag blev
klappad på huvudet
Målet med övningen
Den här övningen går ut på att uppmärksamma maktstrukturer utifrån ålder. Deltagarna ska berätta om egna erfarenheter från när de blivit orättvist behandlade utifrån
ett åldersperspektiv. Diskriminering kopplat till ålder kan
vara väldigt svårt att synliggöra. Vi pratar väldigt sällan om
vuxnas makt över barn så för många unga har detta maktöverläge och tolkningsföreträde normaliserats. Ha detta i
åtanke när du inleder övningen.
Gör så här
Börja med att läsa textrutorna på förra uppslaget. Du kan
även berätta något du själv eller någon du känner varit med
om eller kopiera upp och dela ut serien ovan, finns i bilaga
När du läst klart ska alla tyst för sig själva fundera ut ett
tillfälle då de känt sig orättvist behandlade på grund av sin
ålder. Låt alla få en stund att fundera. Gå en runda eller gör
popcornrundan och låt alla berätta om sina erfarenheter.
Diskutera två och två efter berättandet
–– Hur kände du när det hände ?
–– Varför tror du att det hände ?
–– Tycker du att din erfarenhet liknar vuxnas synsätt på
barn och unga över lag ? Hur hade du velat att det skulle
gått till om du hade fått bestämma ? Hur kändes det att få
berätta för gruppen ?
Tänk på
Om gruppen tycker det är svårt att komma igång med att
berätta om en situation eller händelse då de har blivit orättvist behandlade skulle du kunna inleda övningen genom att
låta dem sitta två och två och diskutera innan ni återkopplar i helgrupp. Om gruppen är jättebubblig är det viktigt att
ni använder er av en talarpinne för att alla ska få samma talarutrymme. Det kan vara svårt att sätta ord på eller förstå
vad orättvis behandlad betyder. Ibland kan det vara lättare att
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prata om känslan som uppstår i en orättvis situation, som ilska eller besvikelse. Du kan anpassa rundan så att deltagarna
ska berätta om en händelse eller situation där de blev arga eller ledsna på grund av hur en vuxen betedde sig mot dem.

•

(Fika)
Massagesaga
Målet med leken
Skapa gemenskap och bli bekväma med att röra vid varandra på ett fint sätt.
Gör så här
Dela in gruppen i par om två. Blanda paren efter juridiskt kön så att det blir några kille/kille, tjej/tjej och tjej/
kille. Dels för att motverka ett isärhållande mellan könen
och dels för att undvika att befästa heteronormen. Du som
underlättare läser upp sagan nedan samtidigt som du gör
de tillhörande rörelserna. En i paret ska följa med i sagans
rörelse och massera in sagan i den andres rygg. Innan du inleder sagan frågar den som ska massera in sagan; får jag massera dig ? När sagan är slut tackar den som masserat genom
att säga; tack så jättemycket för att jag fick massera dig !
Skifta sedan så att båda får massera och bli masserade.
Diskutera i massageparen
–– Hur kändes det att massera varandra ?
–– När har ni fysisk kontakt med kompisar ?
–– När och hur ser den ut ?
Tänk på
Var uppmärksam på hur deltagarna upplever massagen.
Det ska vara vänligt och engagerat utan att bli hårdhänt
eller utan beröring. Om gruppen är van vid massagesagor
kan ni utveckla så att deltagarna som masserar själva berättar sagan och bestämmer rörelserna. Det kan till exempel
vara en saga om något ämne eller händelse som är aktuellt
för dem just nu.

•
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Massagesaga
Det var en gång en stad där solen lyste varm.
(ena handen på axeln, ta andra handen och
gör en cirkel på ryggen)
Solstrålarna värmer upp hustaken, träden,
djuren och alla människorna.
(ta med ena handen och gör cirkel över axel,
nedre ryggen, andra axeln och nedre ryggen)
Ur ett av husen springer Sabah ut och hoppar
upp på sin cykel. Hen är på väg till skolan och
vinden blåser i ansiktet.
(stryk lätt med händerna från sida till sida)
Sabah är sen till skolan och måste skynda sig.
Ju fortare Sabah cyklar desto starkare känns
vinden.(stryk med händerna från sida till sida
… och hårdare … och hårdare)
När Sabah ser skolan börjar det regna …
(dra fingrarna från nacken utmed hela ryg
gen ner till baken)
Sabah skyndar sig in i gymnastiksalen. Där stud
sar en boll.(dunka fint med hela händerna på
ryggen)

Sabah sitter i skolans elevråd. Det är ett bra
elevråd för Sabah känner att eleverna får vara
med och bestämma i alla frågor, även de som
är viktiga.
(dra fingertopparna från axlarna upp över
nacken utmed hela hårbotten)
Idag ska de bestämma hur skolan ska använ
da alla sina pengar nästa år.
(gör $-märket med pekfingrarna över ryggen)
Efter ett tag börjar alla applådera.
(dunka med händerna på ryggen)
Sabah ler stort. Budgeten är godkänd och Sa
bah förslag om att anställa en till speciallärare
har kommit med.
(dunka mer intensivt med händerna på ryggen)
Sabah tittar ut genom fönstret och ser hur so
len börjat lysa igen. (lägg avslappnade händer
lätt på axlarna, håll stilla och andas lugnt)
Solstrålarna värmer upp och torkar de blöta
hustaken, träden, djuren och alla människorna.
(gör fina runda ”solar” på ryggen, ta sen sakta
och försiktigt bort händerna innan du lugnt
säger: Tack för att jag fick massera dig)

Idag ska de spela rullstolsbasket, snart stud
sar alla klasskompisarna med bollar. (dunka
över en större yta och lite kraftigare)
Återkoppla i helgrupp:
Plötsligt kommer en lärare springandes mot
Sabah. (”spring” upp över ryggen mot nacken
med fingertopparna)

Var det några som tyckte det var lätt att mas
sera ? Var det någon som tyckte det var svårt
att massera ?

Och en till … och en till … och en till. Tillslut
kommer även rektorn springandes.
(fortsätt att ”springa” upp över ryggen mot
nacken med fingertopparna)
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Manifesto del grupo
Målet med övningen
Manifestet handlar främst om att bygga trygghet genom
att skapa gemensamma regler för vad som är tillåtet och
inte tillåtet i gruppen. Manifestet är något som ni kan gå
tillbaka till och se vad ni har kommit överens om eller kanske ändra om ni vill lägga till eller ta bort något. Det är viktigt att gruppen känner att det som sägs och görs är på deras
egna villkor. Om gruppen själv får resonera och formulera
vad de vill komma överens om för principer är det lättare att skapa ett klimat där de upplever självbestämmande
inom gruppen och att de har makt över det som händer.
Gör så här
Berätta om vad ordet manifest betyder. Förklara vad som
är poängen med att gruppen har ett manifest. Delar som
kan vara bra att ha med i manifestet är vad som gäller för
närvaro, om de får ta med kompisar till gruppen, hur vi
för samtal på bästa sätt och vad det innebär att respektera
varandra.
Inled med att göra en associationsövning om respekt
–– Vad är respekt ?
–– Hur agerar en respektfullt ?
–– När tappar en respekt för någon ?
Skriv upp orden på ett stort papper eller på en whiteboard. Diskutera vilka av orden ni tycker är viktigast och
vilka ni tycker ska gälla i samtalsgruppen. Överför de ord ni
kommer överens om till manifestet.

Hjälpmedel
Stora papper eller blädderblock för manifestet
Tuschpennor.
Whiteboard eller stort papper för associationsövningen.

•
•
•

Tänk på
Finns det moment som du känner är viktiga att få med
i manifestet för att samtalet ska bli så bra som möjligt ?
Fundera på vad det skulle vara och hur du kan få in det ?
Om gruppen känner att det är svårt att prata om vad respekt är kan du inleda med en associationsövning om hur
de gör när de är snälla mot varandra respektive dumma
mot varandra.

•

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Ett bra sätt att komma igång med en diskus
sion eller kring ett begrepp är att ha en asso
ciationsövning eller brainstorm.

EXEMPEL PÅ PUNKTER I ETT MANIFEST:

Respektera varandra.
Skriv upp ett ord på tavlan eller på ett stort
papper. Låt deltagarna sedan associera fritt
kring ordet och snabbt säga alla ord de kom
mer att tänka på. Fånga upp associationerna
och skriv upp dem samtidigt som du upprepa
dem. Det finns inga rätt eller fel utan deltaga
ren ska snabbt kasta ur sig det som kommer
upp i hjärnan. En ska inte säga vad en själv
tycker. För att förtydliga att det inte handlar
om ens personliga åsikter kan de säga:
”Om du frågade 1000 människor på stan, vad
tror du de skulle tänka på när de fick höra or
det respekt ?”

Det som sägs i gruppen stannar i gruppen.
Vi pratar inte om någon som inte är med i
rummet.
När vi bryter mot normer ska gruppen peppa
detta.
Alla ska komma i tid.
En får inte vara borta från samtalsgruppen
mer än två gånger, om en inte är sjuk såklart.
En behöver höra av sig om en inte kan komma
och då hör en av sig till …
Ingen kränker någon annan.

Skriv manifestet i ett format som ni kan spara och ta
med genom hela samtalsserien. Manifestet kommer även
fungera som ett dokument att sammanfatta varje pass i, vilket kommer ske i slutet av varje pass under hela samtalsserien. Se därför till att manifestet kan ”byggas på” med fler
papper eller liknande.
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Kondom och könsjukdom
Målet med leken
Målet är att röra på sig, skratta och att hela tiden ha en
kondom mellan sig själv och könssjukdomen, bildligt talat!
Gör så här
Ställ er i en ring. Alla ska tyst för sig själva välja ut en person som är en könssjukdom och en annan person som är
ens kondom. Deltagarna ska inte berätta för varandra vilka
de har valt. Nu ska deltagarna börja röra sig fritt i rummet.
Meningen är att en hela tiden ska ha personen som är ens
kondom mellan en själv och personen som är ens könssjukdom. I leken kommer deltagarna röra sig kors och tvärs i
rummet eftersom alla har valt ut olika personer som sina
kondomer och könssjukdomar. När gruppen har rört sig
en stund eller hamnar i dödläge är det bara att återsamlas
och välja ut två nya personer.
Tänk på
För att anpassa efter gruppen går det bra att byta ut kondom och könssjukdom mot eld och brandsläckare. Alla ska
då hela tiden ha personen de väljer som sin brandsläckare
mellan sig själva och personen som är deras eld. Leken är
relativt vild men får inte gå över till att bli våldsam.

•

Avrunda passet
Avsluta varje samtalsträff med att ta fram manifestet. Nu
ska ni tillsammans sammanfatta dagens träff. Inled genom
att diskutera i mindre grupper innan ni sammanfattar i helgrupp. Avsluta genom att skriva in stödord från sammanfattningen i manifestet. Något som vi lärt oss, något bra
som någon har sagt eller något som summerar det vi gått
igenom under dagens diskussioner.
Ta en runda om hur det känns. Vad känns roligt just nu ?
Vad känns tråkigt just nu ? Peppa gruppen och påminn om
när ni ses nästa gång !

•
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Fundera på efter passet
Var aktiviteterna tillgängliga för alla deltagare
i gruppen ?
Vad behöver en tänka på inför kommande
träffar ?
Kände du att samtalet låg på en bra nivå för
att alla i gruppen skulle hänga med ?
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•Målet med den här träffen är att uppmärksamma hur

normer om kön upprätthålls genom isärhållande av könen.
Genom isärhållande upprätthålls också en maktordning
mellan könen. Det ska synliggöras och problematiseras.
Att tänka på inför den andra träffen:
Är det något du kan göra för att upprätthålla den fina
stämningen eller skapa förutsättningar för en bättre stämning i gruppen ? Vill du göra något från den första träffen
som ni inte hann med ? Fundera på hur du ser på konsekvenser av att könen hålls isär. Hur tas ojämn maktordning
mellan könen sig utryck i din vardag ? Sätt upp konkreta
mål kring vad du vill förmedla i passet.

Inled passet
Inled passet med en mårunda. Gör en runda där alla får
berätta hur de mår och någon gång då de blivit arga på
grund av att någon annan blev orättvist behandlad.
Återknyt till den förra träffen. Vad pratade ni om då ?
Vad var roligast ? Ta fram manifestet för att visa att det ni
gjorde var beständigt och berätta att det kommer hänga
med på alla träffar. Tycker gruppen att ni höll er till de ”regler” ni kom fram till förra gången ?

•

Om ni som underlättare skapar former för
att ge varandra konstruktiv kritik kommer ni
växa i rollen som underlättare. En bra kom
munikation er emellan är viktig för att ni ska
kunna utmana varandra i era rådande norm
system. Nedan finns förslag på övningar ni
kan använda er av för att skapa bra förutsätt
ningar för detta.
Plus, Minus, Intressant
Efter träffen sätter ni er tillsammans och gör en
gemensam lista över vad som gått bra och vad
som gått minde bra. Det kan till exempel vara
kring en viss övning, en situation eller ett norm
befästande. På listan skriver ni saker som var bra
(+) och dåliga (–). Saker som inte går att placera
som bra eller dåligt blir intressant (i). Diskutera
därefter listorna.
Betyg
Sätt er tillsammans och skriv ned så många
egenskaper ni kan komma på som en bra un
derlättare ska ha, som ett normfokuserat sam
tal ska ha eller som en utmanande och över
skridande samtalsgrupp ska ha. När ni gjort
detta ska ni enskilt ta varje egenskap och pla
cera in er själva på en skala mellan inte alls
bra och jättebra. Diskutera tillsammans och ge
varandra positiv och konstruktiv kritik på hur
ni kan nå era egna och gruppens mål.
Samtalet i gruppen kan väcka många käns
lor och frågor som deltagarna vill ha stöd i.
Kopiera upp och dela ut tips på vart en kan
vända sig för att prata och få stöd till alla del
tagare, ni hittar den i bilaga 2.
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Två och två om makt

Vad blev det?

Målet med övningen
Att skapa en någorlunda gemensam syn på vad makt är
för något och hur det kan utövas.

Målet med övningen
”Vad blev det ?” är nästan alltid den första frågan som
ställs när någon får ett nytt syskon, kusin eller barn. Det
första en undrar när ett barn föds är vilket kön det blev.
Målet med övningen är att lyfta hur svårt det är att tänka
bortom vårt binära könssystem och att könsuppdelningen
börjar tidigt i livet. Övningen är en form av forumteater
där deltagarna ska spela upp en scen som handlar om det
könskodade språket.

Gör så här
Inled med att dela in deltagarna i par om två, be dem
prata om vad makt betyder. Återkoppla i helgrupp. Lägg ett
papper på golvet där ni gemensamt skriver upp vad makt
är för något. Vill ni fördjupa diskussionen kan ni gå vidare
med vilka som har makt och hur makt utövas, till exempel i
hemmet, skolan, politiken, media och i samhället.
Tänk på
Om gruppen känner att maktbegreppet är svårt kan du
förklara makt som rätt att bestämma över saker och ting eller
som en ”egenskap” som gör att folk lyssnar på personen i fråga. Det kan handla om vem som bestämmer eller har inflytande i skolan, över lagar och regler, över familjen eller kompisarna. Se även stycket om Kön och makt på sid 21.

•

Gör så här
Dela upp gruppen i par. Den ena ska spela en nybliven
förälder medan den andra spelar en anhörig. Scenen ska
handla om det första samtalet som äger rum mellan dessa
två personer efter att den ena har fött barn. Ge deltagarna
någon minut att fantisera ihop vad deras rollkaraktär känner och tänker kring det här nyfödda barnet. Övningen
består av två delar.
I den första delen får den anhöriga öppet ställa frågor om
den nyfödda, om födseln med mera, och frågorna besvaras
av den nyblivna föräldern. Låt paren sedan redovisa i helgrupp vad de pratade.
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delen nu får svar på frågor. Diskutera åter i helgrupp vad
paren pratade om.
Avsluta övningen genom att skriva en lista på alla frågor
som deltagarna kommit på som inte handlar om kön, för
att visa hur många andra alternativ som finns. Låt varje par
säga en fråga som de tycker var bra att ställa.
Om gruppen behöver hjälp med att komma igång med
vad de ska prata om i paren kan ni skriv upp följande frågor
på en whiteboard eller ett stort papper:
Hur mycket väger barnet ? Hur mår barnet ? När föddes
det ? Gick födseln bra ? När kommer den anhörige få träffa
barnet ? Hur skulle den nyblivna föräldern beskriva det här
barnet ? Vad skulle den anhörige köpa i present till det här
barnet ?

Diskutera vidare:
Varför vill en veta vad det blev för kön ?
Hur kan vi bete oss mot en bebis som vi inte
vet vilket kön det är ?
Var det svårt att inte prata om barnets kön ?

Hjälpmedel
Whiteboard eller stort papper

•

Att tänk på
Om det inte kommer upp spontant så kan du ta upp
fakta om intersexualism. Läs mer på sida 19.

•

Diskutera frågorna och svaren.
I del två ska paren göra samma sak fast nu får inga frågor eller svar handla om barnets kön, det nämns aldrig, och
inga könsbundna pronomen får användas: hon, han, henne eller honom. Byt så att den som ställde frågor i första
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Leksaksanalysen 1
Målet med övningen
Den här övningen syftar till att uppmärksamma normer
om kön genom att associera kring leksaker. Att avgöra om
de är riktade till flickor eller pojkar. En poäng att lyfta är
hur konstigt det är att alla pojkar ska leka med vissa leksaker och alla flickor med andra samt att det finns ett mönster kopplat till hur samhället ser ut, till exempel att män
förväntas vara händiga och kvinnor förväntas vara omvårdande.
Gör så här
Dela in deltagarna i grupper om tre. Inled genom att gå
igenom leksakerna, titta på reklamfilmerna eller leta i leksakskataloger. Låt dem sedan diskutera frågorna nedan.
Om ni använder leksaker:
Dela ut några leksaker till varje grupp. Be dem i gruppen
prata om vilka leksaker som vänder sig till flickor respektive
pojkar och varför de tror att det är så.
Om ni använder reklamfilmer:
Titta gemensamt på reklamfilmerna. Be grupperna diskutera vilka filmer som riktar sig till flickor respektive pojkar och vad som skiljer filmerna åt. Alternativt kan grupperna diskutera varsin film.
Om ni använder leksakskataloger eller tidningar:
Dela ut en eller två tidningar till varje grupp. Den ena
gruppen ska plocka ut leksaker som vänder sig till flickor
och den andra gruppen ska plocka ut de som vänder sig till
pojkar.

•

Hänger leksakerna ihop med vad flickor och
pojkar förväntas göra senare i livet ?
På vilket sätt bekräftas könsnormer genom
leksakerna ?
Kan leksakerna kopplas till maktutövande ?

Hitta metoder som funkar i din grupp !
Normfokuserat samtal är som bekant meto
den vi utgår ifrån i detta material. Men samtal
och diskussion i stora grupper är en metod
som inte passar eller gynnar alla. Barn och
unga är en heterogen grupp som är olika
mycket verbala, har olika tillgång till språk, är
olika mycket blyga, har olika vana att samtala
och så vidare. Därför är det viktigt att du som
underlättare varierar metoder och pedagogi
ken under träffarna samt anpassar dem efter
deltagarna i just din grupp. En kan till exem
pel byta ut diskussion mot att rita bilder eller
serier, diskutera i par, skriva ner resonemang
tyst för sig själv, skriva stödord i mindre grup
per, göra charader, låttexter, dikter, rim på
temat etcetera. Använd fantasin för att skapa
ett varierat och inkluderat samtal !
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Diskussionsfrågor eller rituppgifter att fördela
mellan grupperna
– Vilka leksaker riktar sig till flickor ? Vilka riktar sig till
pojkar ?
– Hur är det tänkt att en ska leka med flick- respektive
pojkleksakerna ?
– Vilka leksaker kan kopplas till krig och vilka kan kopplas till mode eller utseende ?
– Hur skulle könsneutrala leksaker kunna se ut ?
– Varför tror ni att företagen gör leksaker som riktar sig
till antingen flickor eller pojkar ?
– Fantisera fritt, hur skulle leksaksreklamen kunna se ut
om de var kategoriserade efter något annat än kön ?
– Vad leker/lekte deltagarna med själva (när de var
yngre) ?
Samla upp diskussionerna eller ritandet i helgrupp.

(Fika)

Vill ni fortsätta diskussionen ytterligare kan ni dela tavlan i två delar. En del för flickor och en för pojkar. Skriv upp
några av de leksaker som ni har diskuterat/ritat under respektive rubrik, flickleksaker eller pojkleksaker. Gå igenom
hur det är meningen att en ska leka med dem. Sammanfatta varje leksak med ett eller ett par ord. Fundera sedan på
om ni kan se något gemensamt mellan de olika flickleksakerna, vad skiljer flickleksakerna från pojkleksakerna.
Hjälpmedel
Leksaker
Leksakskataloger
Reklamfilmer för leksaker och något att visa filmen på
eller tidningar med leksaksreklam i.
Whiteboard eller dylikt.

•
•
•
•

•

1. Övningen är inspirerad av: Stiftelsen Friends. 2008. i
normens öga.

50

51

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Faller en, faller alla!
Målet med leken
Målet är att så många som möjligt ska stå på så få stolar
det går utan att nudda golvet. Det här är en samarbetsövning. Leken är en variant på hela havet stormar.
Gör så här
Ställ upp stolar på två rader med ryggarna mot varandra.
Det ska till en början vara lika många stolar som deltagare.
Deltagarna ska gå runt stolarna medan musik spelas. När
musiken stoppas ska alla upp på stolarna, ingen får nudda
golvet. Ta bort en stol varje gång du stoppar musiken. Deltagarna kommer på så vis få färre och färre stolar att stå på.
I den här leken åker alla ut samtidigt och inte en i taget. Leken tar slut när de tillsammans inte längre kan hjälpas åt att
inte nudda golvet när musiken stoppas.
Material
Stolar att stå på
Något att spela musik med

•
•

Tänk på
Att ha roligt ! Om gruppen har svårt att stå på stolar kan
du markera ett område på golvet med tejp som blir mindre
och mindre.

•

Normlådan
Målet med övningen
Målet är att reflektera över vad som enligt könsnormer
är tillåtet för killar och tjejer att göra. Upplägget i övningen
är utformat så att alla tar ställning utifrån en samhällsnorm
och inte utifrån sig själva.
Gör så här
Du ska läsa påståenden och deltagarna ska ta ställning
genom att stå kvar eller gå ut ur en låda som de från början
står i. Förbered genom att ha lika många lådor som deltagare. Märk lådorna med symbolen för kvinna och symbo-
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len för man. Fördela så att du får lika många av varje. Dela
ut lådorna till deltagarna utan att ta hänsyn till deltagarnas
biologiskt tolkade kön. Läs upp ett påstående och låt gruppen ta ställning till påståendet utifrån om det står kvinna
eller man på deras låda, inte utifrån deras egen könsidentitet. Håller de med om påståendet ska de stå kvar i lådan.
Håller de inte med ska de kliva ur lådan.
Exempel på påståenden:
– Jag kan ha vilka kläder jag vill.
– Jag kan ha klänning på mig ibland.
– Jag vill inte berätta för mina kompisar om jag gråtit
eller varit ledsen.
– Jag brukar leka med mina kompisars hår eller massera
dem ibland.
– Jag kan ha nagellack utan att någon höjer på
ögonbrynen.
– Jag hörs ofta i klassrummet .
– Jag känner mig trygg när jag går hem på kvällarna.
– Jag brukar skojbråka med mina kompisar.
– Andra unga lyssnar på mig när jag pratar.
– Jag och mina kompisar pratar mycket om utseende
och vikt.
– Vuxna lyssnar på mig när jag pratar.
– Det är viktigt att jag sminkar mig.
– Jag förväntas hjälpa till i köket.
– Jag blir kär i tjejer.
– Jag och mina kompisar brukar sällan prata
om känslor.
– Jag blir uppmuntrad av mina vårdnadshavare att fortsätta hålla på med ishockey.
– När jag beter mig ”fel” utifrån mitt kön så blir jag liksom lite bestraffad och tillrättavisad av mina kompisar så
att jag inte ska göra om det.
– Jag måste vara bra på att slåss så jag kan stå upp för
mig själv.
Ställ gärna följdfrågor på några av påståendena. Om de
med samma kön på sin låda tycker olika om ett påstående
kan det fungera som en ingång till en diskussion.

Diskutera vidare
– Hur märks det att det finns normer utifrån
kön i skolan ?
– Vem är det som bestämmer att det ligger till på
det här viset ?
– Vad händer när en bryter mot könsnormer ? Hur
blir vi tillrättavisade av vår omgivning ?
– Tror ni det var så här när era föräldrar var i er ålder ?
– Skulle ni som håller med/inte håller med om påståendet ändra er om det handlade om 50-åringar ?
– Vad skulle hända om en gjorde vad påståendet handlar om även fast det kanske känns ovant ?
– Vad finns det mer för förväntningar som är olika för
flickor och pojkar ?
Material
Kartonger eller lådor, en per deltagare.
Istället för kartonger kan du tejpa rutor med maskeringstejp på golvet som får illustrera en ”ram” deltagaren
får stå i.

•
•

Tänk på
Det är viktigt att poängtera att det är just samhällsnormer och inte sanningar som kommer till uttryck i påståendena. Om gruppen är lite äldre kan de vilja diskutera påståendena som ställs. De kan då också vilja ha mer nyanserade
alternativ än bara hålla med/inte hålla med. Hitta på en
gradering där de kan sticka ut ett ben, ett ben och en arm,
rumpan, huvudet eller annan kroppsdel för att markera hur
mycket de håller med eller inte håller med om påståendet.
Om gruppen är lite yngre kan du byta ut vissa påståenden,
till exempel ”det är viktigt att jag sminkar mig” till ”jag använder ofta hårspänne eller andra hårgrejer”.

Fundera på efter passet
Hur gick diskussionerna ?
Låg ni på en nivå som kändes bra ?
Höll ni fokus på normen ?
Hur problematiserades makt mellan kön ?
Behöver ni tänka på något till nästa gång ?
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PASS
3.
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•I detta pass ska fokus ligga på hur normer om kön och
sexualitet hänger ihop. Målet är att synliggöra heteronormen och föra samtal om hur den finns runt omkring oss
och skapar maktobalanser. Relevanta begrepp för passet är
heterosexuell, homosexuell och bisexuell, queer och heteronormen.

Att tänka på inför tredje passet
Utgå inte från att alla i gruppen har en viss sexualitet eller har en viss könsidentitet. Fundera på hur du som underlättar samtalet ska bemöta homofobiska, transfobiska,
rasistiska eller andra kränkningar på ett konstruktivt sätt.
Resonera kring hur du som underlättar samtalet ska undvika att återskapa normativa förväntningar kopplade till kön
och sexualitet under passet.

Inled passet
Inled med en gruppkram och gör sedan en mårunda.
Be gruppen berätta hur de mår och när de senast var sjukt
stolta över sig själva.

•

•

Avrunda passet
Ta fram gruppens manifest och summera dagens pass.
Låt gruppen bestämma hur ni ska summera passet.

•
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2 Övningen är inspirerad av: RFSL Ungdom & Forum för
levande historia. 2008. BRYT !
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Frågor att ställa om paren:

Vem blir kär i vem? 2
Målet med övningen
Målet med övningen är att belysa heteronormen. Deltagarna ska genom övningen fundera på om en kan se om
någon är hetero. Bakgrunden till den här övningen är att
det finns föreställningar om att det syns vilka som bryter
mot normen. Detta ska ifrågasättas genom att visa hur knasigt det blir om en säger att alla heterosexuella ser ut på ett
visst sätt.

Hur ser ni att just de två eller tre personerna
är ihop ?

Så här gör du
Förbered genom att kopiera upp ett antal bilder föreställande personer från böcker, tidningar, internet med mera.
Majoriteten av bilderna får gärna föreställa personer som
har liknande ålder som deltagarna i gruppen och bilderna
skall visa bredd gällande olika etnicitet, funktion, könsuttryck, trosuppfattning etcetera. Be deltagarna sätta sig i en
ring och lägg alla bilder på golvet. Låt gruppen tillsammans
placera bilderna bredvid varandra efter vilka de tror är ihop
eller är singlar. När gruppen är klar ska de sätta sig i en ring
igen och diskuterar de val som de har gjort. Ställ frågor om
vad som gjorde att de parade ihop som de gjorde. Skriv upp
de karaktäriserande orden på tavlan. Du kommer sedan få
en lista som du kan rubricera ”Hetero”.

Vilka fler faktorer, såsom funktion, etnicitet,
ålder, med mera, har ni vägt in när ni parade
ihop paren ?

Material
Uppkopierade bilder
Whiteboard eller dylikt
Tänk på
En äldre grupp kan, med all rätt, kritisera och säga att
det inte går att se vilka som är ihop i inledande övningen.
För att få igång gruppen och göra övningen kan du lyfta att
det handlar om att använda sig av föreställningar som finns
i samhället om vilka som passar ihop. En annan ingång kan
vara att säga att du har gjort övningen i en annan grupp
och fråga gruppen hur de tror att den gruppen parade ihop
bilderna. Tänk på att om du som underlättare använder begreppen heterosexuell, homosexuell eller bisexuell bör du
kolla av att alla i gruppen vet vad begreppen betyder.

•
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Vad är det som gör att någon ser ut att att
raheras av motsatta könet ?
Hur ser ni att just den personen inte är ihop
med någon ?

Vilka par är gifta ? Vilka är sambos ? Hur ser
ni det ? Finns det några som är ihop fler än
två ?
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Uggghh!
Målet med leken
Att röra lite på sig och få skratta tillsammans.
Gör så här
Be deltagarna ställa sig i en ring. Förklara att vi ska göra
ett svärd av armarna genom att lägga handflatorna mot varandra och göra stora hugg med armarna helt utsträckta.
Den som börjar sträcker upp armarna över huvudet, med
handflatorna ihop, och hugger mot en person i ringen samtidigt som den högt säger ”uggghh”. Personen som hugget
var riktat mot svarar genom att ta ihop handflatorna och
sträcka upp dem ovanför huvudet samtidigt som den säger
”uggghh” och håller kvar. De två som står på varsin sida om
personen som tog emot slaget tar ut sina armar och riktar
ett slag mot personens mage, utan att träffa, samtidigt som
de i kör säger ”uggghh”. Därefter ska personen som fick slaget mot magen skicka vidare genom att hugga mot någon
annan i ringen. Alla hugg ska gå i samma takt. Om någon
hugger för snabbt eller för långsamt åker hen ut. Prova några gånger innan ni kör i gång.
Tänk på
Att deltagarna ska hugga i luften och inte på varandra.
Avbryt leken innan det blir en vinnare.

•

Rollspel
– heterosexuell kärlekshistoria 3
Målet med övningen
När människor som bryter mot normer kommer ut i
media med böcker eller filmer hamnar fokus gärna på hur
det påverkat personen att vara just normbrytande snarare
än på boken eller filmen som personen står bakom. Målet i den här övningen är att vända på kakan och fokusera
på hur en heterosexuell författare påverkats av sin sexualitet i arbetet med sin bok. Denna övning återkommer i två
andra pass fast då med fokus på normer kring funktionalitet och svenskhet.
Gör så här
I övningen ska du som underlättare inträda dig rollen
som den heterosexuell författare. Gruppen ska göra en intervju med dig. Intervjun ska fokusera på hur författaren
som heterosexuell ser på sig själv som just hetero. Ge gruppen några minuter på sig att förbereda och skriva ner frågor
till dig som författare och dela även ut frågorna nedan. Läs
upp och dela ut kärlekshistorien som finns i textrutan nedan och i bilaga 3. Låt sedan gruppen intervjua dig. Avsluta
genom att diskutera frågorna på nästa sida.

(Fika)

3 Övningen är inspirerad av: Edemo & Rindå. 2004. Någonstans går gränsen. Samt: Stiftelsen Friends. 2008. i normens öga.
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Klura ut två och två
Vad för ord, meningar och formuleringar i
kärlekshistorien kan kopplas till heterosexua
litet och normer kring kön ? Om den frågan är
svår att förstå kan du som underlättare istäl
let läsa upp de ord och meningar du tycker är
relevanta, några av orden är färglagda i tex
ten på högra sidan.

Frågor till intervjun
1. Hur har din (hetero)sexualitet påverkat dig när du
skrivit texten ?
2. Hur är det som hetero att få all denna uppmärksamhet?
3. Har din heterosexualitet varit med och bidragit till att
boken handlar om kärlek mellan en tjej och en kille.
4. När kom du på att du var hetero ?
5.
6.
7.
Diskutera vidare efter intervjun
Har gruppen sett en intervju som handlar om hur heterosexualitet påverkat en författare ? Är en persons sexualitet relevant när man skriver en bok ? Om ja, på vilket sätt ?
Vilka brukar bli kära i eller kåta på varandra i de böcker och
filmer ni läser och ser ?
Material
En text om heterosexuell kärlek att dela ut till varje deltagare, se bilaga 3. Papper och penna
Tänk på
Att förbereda vad du som spelar författare ska relatera till
din sexualitet. I en äldre grupp kan du dela in dem i par där
en är författare och en intervjuar. Ta sedan upp i helgrupp
vad de har pratat om och diskutera sedan vidare. Om ni är
två underlättare kan ni i en yngre grupp använda varandra.
Läs upp texten och intervjua sedan varandra, deltagarna i
samtalsgruppen blir då en påhejande publik. Be gruppen sedan beskriva vad som hände och diskutera sedan vidare.

•
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En kärlekshistoria
När Jessica cyklade hem från skolan hade hon
en knut i magen. När de bytte bänkkamrater
hade hon hamnat bredvid Erik. Alla visste att
Erik var stökig och inte kunde sitta still. Nåja,
tänkte Jessica, nu var det påsk och hon skulle
vara ledig från skolan. Så började hon tänka
på Johan och plötsligt kände hon sig pirrig
på alla ställen i kroppen. Pirret fick henne
att hoppa och skutta. Hon kände sig berusad,
nästan full. Fast det var hon ju inte. Bara full
av kärlek. Full av små rosa galna fjärilar som
virvlade runt i hennes mage. Hon kom att tän
ka på Idas sommarvisa och med ens förstod
hon verkligen vad ”spring i benen” kändes
som. Jessicas hår böljade i den varma vårvin
den när hon cyklade det snabbaste hon kunde
hela vägen hem. Hon ville ringa Johan så fort
som möjligt. Bara höra hans röst. Hon älskade
sättet han svarade i telefonen på, lite släpigt
och oengagerat ”ah de e Johan”. Sådär lagom
manligt, lite hård i rösten men inte för myck
et. Och hans lugna metodiska andning mellan
orden. Om han inte precis hade slutat hock
eyträningen förstås, då var han andfådd och
hon kunde nästan höra hans puls i telefonen.
När hon blundade kunde hon se honom fram
för sig i omklädningsrummet, svettig med bar
överkropp. Han var så stolt över sina små fjun
på bröstet. Fast de var så späda och ljusa att
de egentligen inte syntes. Men han hävdade
att de fanns där. Jessica brydde sig inte. Han
fick ha hur lite eller hur mycket hår han ville,
han var lika underbar för det. Hon önskade att
hon skulle våga fråga om han ville hitta på nå
got bara de två. Egentligen hade hon inte tid
men om hon skippade att träffa Frida på

torsdagen så skulle det nog gå. Hoppas att han
inte har träning då. Nu fick fjärilarna i Jes
sicas mage tokfnatt. Hon försökte sluta tänka
på Johan. Fast det gick ju inte, att sluta tänka
alltså. När hon svängde in på gården slängde
hon cykeln på garageuppfarten. Hon kom att
tänka på att hennes pappa skulle bli asarg för
att den blockerade bilen men Jessica hade
inte tid att flytta på den. Hon slet upp dörren
och snubblade nästan över portföljen i hal
len. Så fort hon kom innanför dörren hörde
hon hennes mamma ropa ”Jessica, bra att du
är hemma, Markus säger att det är din tur
att duka”. Jessica suckade. Hon var så less på
sin storebror, han kunde ju inte ens stava till
duka. ”Och så måste vi pynta, vad ska gran
narna säga när vi inte ens har nåt påskris
att ställa i fönstret” fortsatte hennes mamma
från köket där hon stod och stekte köttbullar
samtidigt som hon rörde i brunsåsen. Åh nej,
tänkte Jessica. Påsk var det sista hon tänkte
på just nu. Den enda hon ville ringa var att
ringa Johan.
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Kön, begär och praktik
Målet med övningen
I den här övningen är målet att fundera på hur normer
kring kön och begär är sammankopplade. En person med
biologiskt tolkat kön som kille förväntas uttrycka sig socialt
som kille, känna begär efter tjejer och agera på sitt begär bara
när det är efter tjejer. Det samma gäller omvänt för tjejer. I
övningen ska detta utmanas.
Gör så här
Inled med att prata om heteronormen. Kopiera upp bilaga 4 med serierstrippen i två eller fler exemplar. Klipp ut
rutorna och lägg ut dem på golvet utan någon speciell ordning. Dela upp deltagarna i två grupper och be dem att
sätta ihop serierutorna efter vad som anses ”normalt”. Gå
igenom serieordningen. Tjejstrippen: En person född som
tjej, ska ha tjejiga kläder, tända på killar och visa en kille att
hon gillar honom. Killstrippen: En person född som kille,
ska ha killiga kläder, tända på tjejer och visa en tjej att han
gillar henne.
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Diskutera och fundera vad som händer om ni placerar
rutorna i en annan ordning. Vad händer om en person född
till tjej, har killiga kläder, tänder på tjejer och säger till en
kille att hon gillar honom. Eller en person som är född som
kille, har killiga kläder och tänder på både killar och tjejer
och säger både till killar och tjejer att han gillar dem.
Diskutera vidare
– Var det svårt att sätta i hop serien ?
– I vilka olika följder kan serierutorna ligga ?
– Går det till i verkligheten som det går till i serien ?
– Vad händer i verkligenheten om någon av serierna ligger ”fel” enligt normen ?
– Ge exempel på olika belöningar och bestraffningar
som vi utsätts för så att vi ska fortsätta eller börja bete oss
”rätt” enligt normen ?
Material
Serierutor. Se bilaga 4.

•
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Fundera på efter passet

Avrunda passet
Skicka runt talarpinnen och be dem säga hur de tycker
att ni ska summera dagens pass på manifestet.

•

Hur gick diskussionerna ?
Vilka övningar fungerade bra i gruppen ?
Var det något som gruppen inte förstod ?
Hur problematiserades makt under passet ?

•
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Börja, fortsätta, sluta
Ta ett papper och dela in det i tre fält: börja
med, fortsätta med och sluta med. Sitt var för
sig och skriv ned vad du ska börja med, fort
sätta med och sluta med. Utgå hela tiden från
rollen som underlättare eller koppla den till
din personliga process bort från normativt be
teende och tänk. Avsluta övningen genom att
visa vad ni skrivit i de olika fälten och disku
tera tillsammans. Ni kan även lägga till saker
på varandras listor.
Utvecklingssamtal i par
Låt var och en bestämma tre-sex viktiga frå
gor som ni bör prata om i ert samarbete. Sätt
er sedan ner och ha ett gemensamt utveck
lingssamtal. Diskutera er igenom frågorna
tillsammans.
Låt gärna den andre få tid till att fundera på
frågorna inför samtalet.
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PASS
4.

En bra kommunikation er underlättare emel
lan är viktig för att ni ska kunna utmana var
andra i era rådande normsystem. Nedan finns
förslag på övningar ni kan använda er av för
att skapa bra förutsättningar för detta.
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•Detta pass ska fokusera på vårt binära könstänk. Målet

är att förstå hur begränsande det är för alla individer att det
enligt normen bara finns två kön att tillhöra. I materialets
inledning finns förklaring av fyra begrepp som används för
att tolka på kön; biologiskt, juridiskt, socialt och självupplevt. När dessa fyra samstämmer för en individ används begreppet cisperson, läs mer på sida 19. Att vara cisperson är
en stark norm i samhället som sällan ifrågasätts eller diskuteras. Snarare diskuteras och ifrågasätts de personer som
inte är cispersoner. Syftet med detta pass är alltså att vända
perspektiv för att synliggöra, problematisera och ifrågasätta
dessa normer. Att alla ska tillhöra något av könen och inte
byta kön eller tänja på hur kön får uttryckas är betydligt
mindre uppmärksammat än sexualitet. Det handlar inte
bara om att killar inte kan göra tjejiga saker och vice versa
utan att en måste vara ett kön; hela, hela tiden.
Att tänka på inför fjärde passet
Fundera på hur du förhåller dig till de fyra olika tolkningarna av kön. Cisnormer blir sällan synliggjorda och
ifrågasatta. Tänk på att inte utgå från att alla i gruppen är
cispersoner eller kommer vara det i framtiden. För många
deltagare kommer detta vara första gången som cisnomer
synliggörs. Fundera hur du som underlättare kan lägga
det teoretiska innehållet på ett så pedagogiskt sätt som
möjligt.
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Inled passet
med en pronomenrunda
Mål med övningen
Genom att i praktiken få välja vad en vill bli refererad
som belyser du att en inte kan anta att alla är cispersoner.
Målet med rundan är att deltagarna ska få en chans att få
definiera sig själva och bli tilltalade så som de själva tycker
känns bäst.
Gör så här
Introducera rundan genom att prata om att ett tydligt
sätt att bryta normer är genom språket. Till exempel kan
vi ha ett språk som inte antar att en vet hur eller vad folk
har för kön. Förklara sen ordet pronomen och fråga gruppen om de vet vilka som finns. Berätta att ni ska göra en
runda där alla får berätta om vilket pronomen de vill att
andra använder om dem själva. De pronomen vi använder
i rundan är han, hon eller hen. Det är möjligt att välja fler
än ett pronomen. Gör en runda där du börjar med vilka
du väljer. Be deltagarna att berätta vilket eller vilka pronomen de helst vill att andra använder sig av när en blir
tilltalade; han, hon eller hen. Här kan det vara bra att du
som underlättare antecknar, eller på annat sätt kommer
ihåg, allas valda pronomen så att du kan hålla dig till det
som de säger.

Olika pronomen
hon. han, henne, honom, hen, henom.

Det är uppmuntrande och underlättar för del
tagarna om du som underlättare väljer fler
än ett pronomen. En kan också säga att idag
kan ni kalla mig för dessa pronomen för att
synliggöra att det kan vara föränderligt och
flytande.

Dela in deltagarna i grupper om tre och be dem skriva
ner, eller göra ett rim, av gruppens svar på frågorna nedan.
–– Vilka pronomen brukar folk i allmänhet använda sig av?
–– Varför är det viktigt att veta könet på personer vi pratar om ?
–– Vad skulle hända om vi började prata om varandra som
”hen” ?
–– Språket är ju väldigt könat, på vilket sätt märks det och
vad får det för konsekvenser ?
–– Berätta att i finskan, till skillnad från svenskan, använder en samma pronomen för han och hon; hän. Det finns
alltså inte han eller hon i finskan
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Läs textrutan till höger om att vilja var könsneutral. Be
deltagarna sätta sig två och två och prata om vad de tänker
om texten. Avsluta med en runda om hur det skulle kännas att bli benämnd med ett pronomen som en inte vill bli
kallad för.

•

Fyra sätt att se på kön
Målet med övningen
Målet med övningen är att få en djupare förståelse av hur
vi gör kön. Meningen är att förklara och problematisera
kön som biologiskt, juridiskt, socialt och självupplevt.
Gör så här
Övningen går till som så att deltagarna får skriva upp
på tre olika papper vad som kännetecknar biologiskt, juridiskt och socialt kön. Självupplevt kön avslutar vi med i
helgrupp genom en gemensam diskussion.
Börja med att lägga ut tre papper på olika ställen i rummet. Ett för biologsikt, juridiskt respektive socialt kön.
Dela in deltagarna i tre grupper som i tur och ordning gå
runt till samtliga papper för att fylla på dem med sina egna
definitioner och förklaringar av de olika tolkningarna av
kön. Samla sedan ihop papperna, sätt upp dem på en tavla eller en vägg och summera i helgrupp. Skriv sedan upp
”självupplevt kön” på ett fjärde papper och diskutera två
och två hur en känner sig som en kille eller tjej, hur känner
en sitt kön ?
Om alla fyra papper överensstämmer, att den biologiska, juridiska, sociala och den självupplevda tolkningen
av kön alla är samma, för en person så kallas den för en
cisperson.
Papper 1. Biologiskt kön
Skriv ”kille/tjej kropp med mera” på pappret. På det här
pappret ska deltagarna skriva hur vi kan se på en naken
kropp om det är en kille eller tjej. Exempelvis bröst, fitta,
kuk, sperma, testiklar, mens, hormoner, etcetera.
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”Jag blir upprörd och ledsen, eller inte upp
rörd, jag blir ledsen och förbittrad om någon
kallar mig hon. Lika ledsen som jag blir om
någon kallar mig han. Jag vill vara könsneu
tral. Jag anser att jag är en person i första
hand, och ett könsbestämmande pronomen
i andra hand … eller i sista hand ! Det är så
oviktigt att det blir jätteviktigt att jag inte har
något kön.” Från RFSL Ungdoms rapport Är
du kille eller tjej.

Biologiskt kön kan beskrivas som inre och ytt
re könsorgan, den fysiska kroppen och diverse
kroppsvätskor och hormoner.
Juridiskt kön kan förklaras med den näst
sista siffran i personnumret eller vad som
står för kön i passet. Det är även det juridiska
könet som frågas efter i blanketter när en ska
kryssa i endera man eller kvinna rutan, till
exempel på ungdomsmottagningen eller när
en bokar en resa på internet. Socialt kön kan
beskrivas med föreställningar om vad killar
och tjejer är bra och dåliga på, vad de gillar,
hur de uttrycker sig, beter sig med mera.
Självupplevt kön är det som personen känner
sig som.
Läs mer på sida 19.
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Papper 2. Juridiskt kön
Skriv ”i passet/id-kortet/personnummer” på pappret.
Deltagarna ska skriva hur vi ser i ett pass eller id-kort och
personnummer om det tillhör en tjej eller kille.

Tänk på
Är någon i gruppen fortfarande osäker på vad cisperson
betyder så hänvisa till de papper ni hängt upp på väggen
eller tavlan efter föregående övning Fyra sätt att se på kön
och förklara igen.

Papper 3. Socialt kön
Skriv ”kille/tjej- kläder, utseende och beteende” på
pappret. På det här pappret ska deltagarna skriva upp
kläder, utseende och beteende som används för att avgör
om någon är en kille eller tjej. Exempelvis kjol, smink, gå
med bar överkropp, känslosam, stark, bestämd, hysterisk,
etcetera.
Diskutera vidare i mindre grupper
– Är det någon som har hört ordet cisperson innan ?
– Vad får ni för tankar om en person som är cisperson ?
– Vilka begränsningar kan en cisperson ha ?
– Vilka fördelar kan cispersoner ha i samhället ?
– Vad kan en cisperson göra för att utjämna det maktöverläge en hamnar i ?
Material
Stora papper
Pennor
Tänk på
Om gruppen har svårt att komma igång kan du som
underlättare börja med att skriva upp några saker på varje
papper. I en äldre grupp kan du skriva socialt kön, biologiskt kön och juridiskt kön på papper 1–3 redan från början. Tänk på att begreppen kan vara svåra så förklara tydligt. Läs mer i ordlistan.

•

Gissa cisperson 4
Målet med övningen
Att sätta fokus på cisnormen. Övningen ska synliggöra
våra egna och samhällets föreställningar om gruppen cispersoner.
Gör så här
Ta en tidning eller ett magasin och klipp ut tio bilder på
olika personer, en person per bild. Tänk på att det ska vara
variation på bilderna vad gäller egenskaper. Be deltagarna
att sätta sig i en ring på golvet och lägg ut bilderna i mitten
av ringen. Be sedan deltagarna att en och en under tystnad
välja ut en bild på en person som de tror är en cisperson. När
de gjort det ska de tysta gå tillbaka till sina platser i ringen.
Gör därefter en runda på hur de kom fram till sitt val: vad är
det som gör att du tror att just den personen är en cisperson?
Hur gjorde/tänkte du när du valde den bilden ?
Diskutera i helgrupp
– Tror ni att en kan se på någon att den är cis ?
– Är det någon skillnad på föreställningar om en cis-tjej
respektive cis-kille ?
– Vad tror ni att cispersoner kan ha för sexualitet ?
– Vilka mer egenskaper karakteriserar en cisperson
Sammanfatta genom att skriv upp på whiteboarden/
blädderblocket vad som karaktäriserar cispersoner.
Hjälpmedel
10 olika bilder från tidningar, till exempel:
Dagstidning
Veckotidning
Sporttidning eller annan fritidstidning
Tidning för barn och unga
Tidningar som till viss del har andra normer än majoritetssamhället som QX, Kom ut, Femkul, Bang, etcetera.

•
•
•
•
•

Filmklipp – umo.se
om könsöverskridande identitet
och uttryck
Målet med att visa filmklippet
Samhället har en stark uppdelning mellan tjej och kille.
Utrymmet är begränsat för dem som inte kan eller vill definiera sig som det ena eller andra eller båda. Det leder till
osynliggörande och diskriminering. Detta vill vi synliggöra
och problematisera.

UMO är en nationell ungdomsmottagning på
nätet för unga mellan 13 och 25 år. Syftet med
sajten är att göra det lättare för unga att hitta
relevant, aktuell och kvalitetssäkrad informa
tion om sex, hälsa och relationer. UMO jobbar
för att skapa förutsättningar för lika villkor
och ett ökat handlingsutrymme för unga.
www.umo.se

1.
Snurra in på www.umo.se
2.

Gör så här
Visa filmklippet, tar ett par minuter, från umo.se om
diskriminering utifrån könsöverskridande identitet och uttryck. Visa filmen för deltagarna och be dem sedan diskutera i par. Återkoppla i helgrupp.

Klicka på Våld och kränkningar i huvudmenyn.
3.
Klicka sen på FILM:

Diskussionsfrågor
– Vad händer i filmklippet ?
– Vad tänkte ni på när ni såg filmklippet ?
– Hur tror ni det kändes för personen i filmen ?
– Vad brukar det finnas för rutor på blanketter att kryssa
i på ungdomsmottagningar i verkligheten ?
– I vilka fler situationer osynliggörs personer ?
Material

•En dator med nätuppkoppling.•

Du har rätt att behandlas rättvist !
4.
Leta reda på klippet: På mottagningen.
5.
Njut !

4. Övningen är inspirerad av: RFSL Ungdom & Forum för
levande historia. 2008. BRYT !
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Toaleken 5
Målet med övningen
Målet med övningen är att använda toalettsymboler för
att synliggöra hur kategorier som kön och funktionalitet
genomsyrar samhället, och hur konstigt det blir i vissa sammanhang. En poäng att lyfta med övningen är att kategoriseringar, till exempel efter kön, görs även när det inte är
relevant. En annan poäng är att en förväntas vara antingen
man, kvinna eller rullstolsburen. Märkligt ? Jo, det tycker
vi också !
Gör så här
I övningen ska deltagarna hitta på och rita nya toalettskyltar. Inled övningen med att fråga vilka skyltar som brukar finnas på toaletter. Be sedan gruppen att komma på
relativt neutrala kategorier med motsatspar, till exempel
lång/kort, ung/gammal, stora händer/små händer, lockigt
hår/rakt hår. Anteckna på whiteboard eller blädderblock.
Dela in deltagarna i mindre grupper och låt dem välja en eller två av motsatsparen som de sedan ska rita toalettskyltar
för. Be sedan deltagarna att komma på argument om varför
de olika kategorierna inte kan gå på samma toalett.
Diskutera vidare i smågrupper, avsluta med att
återkoppla i helgrupp
– Varför delas toaletter in efter kön och funktion ?
– Vad har den som går på handikapptoan för kön ?
– Hänvisar kjol- och byxtoaletter till klädesplagg eller
till kön ?
– Behövs det olika toalettkategori ?
– Vad var det för toaskyltar i filmklipet från umo.se om
diskriminering på grund av könsöverskridande identitet
och uttryck ?

Material

•Whiteboard eller stort blädderblock
•Papper och färgglada pennor
•Kopiera upp serien för att dela ut
Tänk på
Tänk på att inte använda kategorier som någon i gruppen kan uppleva som känsligt. Undvik kategorin etnicitet
eller hudfärg eftersom det kan kopplas till erfarenheter av
rasism och rasistiska samhällsstrukturer. Avsluta övningen
genom att peppa deltagarna till att ta med sina toalettskyltar för att ersätta den toalettuppdelning som redan finns,
till exempel i skolan, gymnastiksalen, fritidsgården, tågstationen, caféet eller andra offentliga platser.

•

Diskutera vidare
Anta att ni har ritat upp skyltar för personer
med rakt respektive lockigt hår
Om en person med lockigt hår använder sig
av en plattång ibland, vilken toa ska den
gå på då ?
Om ni gör en liknelse med kön, hur tänker
ni då ?

5.  Övningen är inspirerad av: Edemo & Rindå. 2004.
”Någonstans går gränsen.”
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Kravallpolis

Avrunda passet

Målet med övningen
Få leka av sig och ha kul tillsammans.
Gör så här
Utse två personer till kravallpoliser. Övriga deltagare,
demonstranterna, fattar tag i varandra och bildar en stor
”hög” på golvet. Demonstranterna ska nu hålla fast vid varandra så hårt det är möjligt, utan att det gör ont eller känns
obehagligt såklart. Kravallpolisernas uppgift blir att försöka sära på demonstranterna. Om de lyckas blir den ”ivägburna” personen också kravallpolis och ska hjälpa till att
sära på övriga demonstranter. När högen av demonstranter
är ”upplöst” är leken slut.
Tänk på
Låt deltagarna komma överrens om gemensamma regler
innan leken börjar gällande när en person har blivit ”ivägburen” så att alla vet vad det är som gäller.

Skicka runt talarpinnen och be dem säga vilken övning
de tyckte mest om och om det var någon de tyckte mindre
om. Sammanfatta i Manifestet. Berätta sedan lite kort om
vad nästa pass ska handla om.

•
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Fundera på efter passet
Hur mycket av talartiden och utrymmet tar du
som underlättare under samtalen ?
Är det en eller ett fåtal i gruppen som tydligt
dominerar och tar mer utrymme ?
Hur ska du göra för att alla ska komma till
tals på lika villkor ?
Hur togs normer kopplat till cispersoner emot
av gruppen ?
Är det någon teoretisk förståelse från del ett
som måste förtydligas eller påminnas om un
der nästa träff ?

•
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ALDRIG BARA
DITT KÖN
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•I den här delen fortsätter vi med att undersöka normer

om kön och sexualitet. Vi kommer också fördjupa oss i normer som finns kopplade till funktionalitet, etnicitet, hudfärg, ålder, klass och trosuppfattning. Denna del tar även
upp den maktdimension som normer innebär; att en del
grupper blir privilegierade och andra marginaliserade.

Makt och privilegier

•Det är lätt att glömma bort att privilegier kan vara de

enklaste saker. Att kunna kyssa sin partner ute på stan utan
att få nedvärderande blickar. Att inte behöva oroa sig för att
ens namn ska vara i vägen för ett jobb. Att kunna läsa och
förstå svenska, att kunna ta del av information som ropas ut
på tåg och andra färdmedel, kunna köpa ”hudfärgat plåster” som faktiskt liknar ens hudfärg, få vara ledig från skola
och jobb under de högtider en firar, etcetera. Att vissa har
privilegier som andra saknar är ett tecken på att det finns en
maktordning mellan olika grupper. Men detta är inte statiskt. De fördelar som du får för att du tillhör ett visst kön
kan i ett annat sammanhang spela mindre roll för att du till
exempel tillhör en viss etnicitet. De olika grupptillhörigheterna genomsyrar varandra, olika maktordningar vävs samman och möts i skärningspunkter, varför ens maktposition
och privilegier alltid är beroende av flera olika maktordningar inom det aktuella sammanhanget. Maktordningar
är inget statiskt utan måste hela tiden upprätthållas för att
existera. Maktordningar återskapas och utövas genom vårt
språk och våra handlingar. Makt utövas, och kan därför
också motverkas.
Processen som gör en medveten om att en tillhör en eller
flera grupper, som har vissa privilegier som andra saknar,

kan upplevas som både skrämmande, jobbig och provocerande. Att inse att en befinner sig i en privilegierad position kan ge upphov till känslor av skuld eller skam. När
personer känner sig skuldbelagda är det lätt att de skjuter
det ifrån sig och avsäger sig ansvaret. När en verkar för att
synliggöra privilegier och maktordningar är det inte för att
ge individer eller en viss grupp skuld. Snarare handlar det
om att uppmärksamma strukturella problem som genererar orättvis fördelning av makt och skapar olika handlingsutrymmen för individer. För att kunna utjämna maktobalanser, att alla har samma möjligheter oberoende vilken
grupptillhörighet de har, krävs det att vi vågar se på hur vi
själva reproducerar och utövar makt och bibehåller privilegier på andras bekostnad.

Maktstrukturer med tradition

•Maktstrukturer som upprätthålls genom normativa sys-

tem har en logik av ett ”vi” och ”dem”-tänk. En sådan logik
bygger på koloniala idétraditioner där konstruktionen av
”den andre” är ett sätt att legitimera och upprätthålla orättvisor som bygger på att människor är olika mycket värda.
Konstruktionen av ”den andre” har byggts upp parallellt
med den västerländska tanketraditionen om universella
mänskliga värden och det sunda förnuftet där människor
är lika mycket värda. (Detta synsätt återspeglas i FN:s konvention om barnets rättigheter då rättigheterna är absoluta
och okränkbara.) Från det sunda förnuftet har bland annat
icke-vita, kvinnor och psykiskt och fysiskt funktionsnedsatta exkluderats. Bilden av ”den andre” har konstruerats
som en motsats till en universell människa med sunt förnuft. Spåren av de koloniala idétraditionerna tar sig uttryck
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i bland annat kulturrasistiska logiker där utseende, bakgrund och handlingar står som förklaringsgrund och konstruktion av ”den andre”, de som inte är som vi.
Motsägelsen i dessa två idéers parallella framväxt och
samlevnad kan tydliggöras med en frågeställning om hur
människor kan vara lika mycket värda när de som inte tillhör rådande normgrupper nedvärderas och exkluderas.
”Den andre” har ofta blivit tillskriven att inte ställa upp på
idéer om alla människors lika värde och därmed legitimerat
en ojämlik människosyn baserad just på idén om lika värde. ”Den andre” skulle kunna jämföras eller likställas med
normbrytaren. Att tillhöra normgrupper förstås som det
som inte är avvikande. Att ha makt att definiera vad som
är ”normalt” och vad som inte är det bygger delvis på igenkännande av det normala. Denna förförståelse finns ofta
som något osynligt när människor värderas eller värderar
utifrån kön, klass, sexualitet och etnicitet samt könsöverskridande identitet eller uttryck, funktion, trosuppfattning
och ålder.

Fundera på och ta ställning till

•Du som underlättare ska kunna förmedla ett kritiskt

förhållningssätt till makthierarkier som skapas genom,
normativa föreställningar kring kön, könsöverskridande
identitet och uttryck, funktionalitet, etnicitet, trosuppfattning, sexualitet och ålder. Fundera på och ta ställning till
frågorna nedan.
1.
Med förståelse att makthierarkier är kontextuella, det
vill säga beroende av sammanhang, och intersektionella,

74

det vill säga som sammanlänkade, kan vi se hur privilegier
är beroende av flera grupptillhörigheter som genomsyrar
varandra. Hur kan du som underlättare använda dig av
denna analys för att upptäcka maktstrukturer i din grupp ?
Hur samverkar olika maktstrukturer i ditt liv ? Kan du hitta
vägar att bryta maktstrukturer i gruppen ?
2.
Konstruktionen av det ”normala” bygger i stor utsträckning på det som avviker. Därför kan det vara lättare att peka
på orättvisor som normbrytare utsätts för än på privilegier
som normpersoner besitter och får. Fundera på hur du som
underlättare behåller fokus på normpersoner och privilegier
snarare än normbrytare och deras eventuella utsatthet ?
3.
Att vara en vit, heterosexuell, kulturellt kristen, psykiskt
och fysisk funktionsfullkomlig och välbärgad man är en
position som medför många privilegier. Hur kan en prata
om hur vissa grupper besitter mer privilegier och makt än
andra utan att skapa skuldkänslor inom gruppen ?
4.
Inom toleranspedagogiken ligger fokus på att lufta fördomar och lära sig tolerera normbrytare, läs mer på sida 23.
Det uttrycks genom värderingsövningar där diskussionerna leder till att normbrytare antingen tolereras eller inte tolereras. Hur håller du som underlättare ett normfokuserat
samtal med fokus på normen i stället för på det som avviker
från normen i fråga ? Hur håller du som underlättare ett
vidgat perspektiv i samtalet för att föra in och problematisera flera maktordningar ?

•I det här passet ska vi undersöka normalitet och vad vi
menar när vi säger det. Vilka kriterier går vi på för att definiera någon som normal och vilka privilegier har den som
uppfyller dessa kriterier. Meningen är att uppmärksamma
hur normer kring kön, könsidentitet och uttryck, sexualitet, funktionalitet, trosuppfattning och etnicitet genomsyrar varandra, förändrar våra förväntningar och påverkar
fördelningen av makt och handlingsutrymme mellan människor.

Privilegier kan ses som fördelar som en får
genom att tillhöra en eller flera normgrupper
i samhället. Exempel på privilegier kan vara
att kunna ta del av samhällsinformation för
att en är seende, att få högre lön på grund av
sitt kön, att inte behöva försvara sin religio
sitet eller inte bli ifrågasatt på grund av sin
sexualitet.

Att tänka på inför femte passet:
– Hur ska du som underlättar samtalet bemöta homofobiska, rasistiska, transfobiska eller andra kränkningar som
kan komma upp under passet ? Läs mer på sida 28.
– Hur ska du prata och föra dig för att inte återskapa normativa förväntningar kring kön, sexualitet, funktonalitet,
etnicitet, hudfärg, trosuppfattning och klasstillhörighet.

Inled passet
Inled passet genom att skriva era namn i luften med en
kroppsdel. Börja med handen fortsätt sedan med axeln,
benet, rumpan och huvudet. Gör sedan en mårunda och
låt deltagarna berätta när de senast kändes sig extra glada i
kroppen.

•
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Hela havet Normar sig 6
Målet med övning
I den här övningen ska deltagarna reflektera över hur det
känns när en inte har samma förutsättningar som andra,
och hur det begränsar och sätter människor i olika maktpositioner.

Rita Normal!
Målet med övningen
Tanken i den här övningen är att deltagarna ska börja
reflektera över ordet normal och koppla ordet till könsöverskridande identitet och uttryck, sexualitet, etnicitet, klass,
funktionalitet och trosuppfattning. Poängen är att deltagarna ska förstå hur komplext ordet normal och normallitet är samt att en alltid behöver förhålla sig till det.
Gör så här
Dela in gruppen så de ungefär blir tre deltagare i varje
grupp. Varje grupp ska sedan få ett stort papper och färgpennor. Papper ska läggas på golvet och varje grupp ska
få rita upp hur de tänker att en normal person ser ut. När
grupperna är färdiga ska de tejpa upp bilden på tavlan eller väggen. Be sedan deltagarna, utifrån checklistan nedan,
förklara vem personen de ritat är.
Checklista:
Vilket kön har personen ?
Vilken funktionalitet har personen ?
Vilken etnicitet har personen ?
Vilken hudfärg har personen ?
Vilken sexualitet har personen ?/ Vilket kön har personen den blir kär i ?
Vilken trosuppfattning har personen ?
Vad har personen för könsidentitet ?/ Vilket kön känner sig personen som ?
Vad har personen för könsuttryck ?/Hur uttrycker
personen sitt kön ?

•
•
•
•
•
•
•
•
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•Vad jobbar/pluggar personen med?
•Vilken status har personen på skolan/jobbet?
•Vad har personen för fritidsintresse?
•Var och hur bor personen?
•Vilken position i samhället har personen?
Diskutera i grupperna
– Hur kom ni fram till hur personen skulle se ut ? Hur
bestämde ni till exempel kön, etnicitet och funktionalitet ?
– Var det några av faktorerna på checklistan ni diskuterade innan ni ritade personen ? Till exempel vilken hudfärg,
funktion, eller kön personen skulle ha ?
– Om 1000 personer på stan fick rita en ”normal person” vilka faktorer utifrån checklistan tror ni skulle komma
fram i bilden ? Vilket kön, vilken trosuppfattning, sexualitet, klass, hudfärg och så vidare skulle personen ha ?
Hjälpmedel
Stora papper, exempelvis papper på rulle.
Färgpennor

•
•

Tänk på
Övningen ska fokusera på vad som anses vara normalt,
inte på det som anses onormalt, för att inte öppna upp för
kränkningar eller utpekande av någon i gruppen. Ni ska även
föra diskussionen på en samhällelig nivå, inte på individnivå, för att inte hamna i situationer där individer i gruppen
skuldbeläggs. Anpassa checklistan och diskussionsfrågorna
till gruppen genom att förklara de olika begreppen.

•

Diskutera vidare:
Hur hänger könsidentitet och arbete ihop ?
Hur hänger funktionalitet och fritidsintressen
ihop ?
Hur hänger könsuttryck och status i hop ?
Hur hänger sexualitet och funktionalitet
ihop ?
Hur ser en typisk, eller stereotyp, person ut i
maktposition i samhället idag ? (Tänk en vit,
medelålders, kulturellt kristen, funktionsfull
komlig, rik och heterosexuell cisman.)

Gör så här
Ställ ut stolar på rad i mitten av ett rum med ryggen
mot varandra. Ställ sedan en stol lite längre bort från de
andra stolarna, på den stolen får ingen sitta. Det ska vara
lika många stolar som deltagare (plus den stol som står en
bit ifrån). Dela sedan in deltagarna i tre grupper. När musiken sätts i gång ska de i grupp ett gå runt alla stolar, även
den ensamma längre bort. Grupp två och tre ska enbart gå
runt de stolar som står med ryggarna mot varandra i mitten. När musiken stängs av ska alla så snabbt som möjligt
försöka sätta sig på en av stolarna i mitten. Ta sedan bort en
stol och sätt på musiken igen. Den deltagare som blir utan
stol får i uppgift att observera de andra och fundera på vad
som händer i leken. Nästa omgång ska en stol till tas bort.
Fortsätt så tills det bara finns en stol kvar. Snart kommer
det att märkas att grupp ett, som får gå omvägen kring den
ensamma stolen, blir utan stol i större utsträckning än de
andra.
Diskussionsfrågor
– Hur kändes det att åka ut när en inte har haft samma
förutsättningar som de andra ?
– Hur kändes det att få förtur genom att inte behöva
springa runt alla stolar ?
– Detta är ju en lek men kan situationen i leken appliceras på samhället, att vissa grupper har det lättare än andra ?
– Vilka grupper är det som har det lättare än andra i
samhället ? Skriv upp grupperna på en whiteboard.
6.  Övningen är hämtad ur: LSU Sveriges Ungdomsorganisationer. 2008. O/LIKA
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Fördjupa diskussionen:
Dela upp deltagarna i mindre grupper och låt
dem diskutera vilka privilegier olika grupper
har i samhället. Låt deltagarna diskutera en
grupptillhörighet och dens fördelar. Till exem
pel gruppen män, funktionsfullkomliga, rika,
vita, har svenskt medborgarskap, cispersoner,
medelålders, heterosexuella, ”snygga” perso
ner eller de grupper som de själva nämner.

Hjäpmedel

•Musik
•Stolar
•Whiteboard eller stort papper att skriva på.
Tänk på
Om deltagarna har svårt att förstå övningen kan du inleda med att alla går runt stolarna i mitten. Efter några rundor bryter du och delar sedan upp dem i tre grupper och ger
instruktionen kring den ensamma stolen en bit bort. Detta
kan också stärka känslan av orättvisa genom att grupperna
får olika regler i efterhand. För att öka tillgängligheten kan
du använd tejp eller pappersark i stället för stolar för att
markera platsen.

•

Hitta en i tidningen 7
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Personer att hitta:
En svensk kille som ser killig ut.
En heterosexuell kille med utländsk
bakgrund.
En kille med synlig funktionsnedsättning.
En tjej med osynlig funktionsnedsättning.
En vit, heterosexuell kvinna med hög position
i samhället.
En heterosexuell man i rullstol.

Målet med övningen
Syftet med övningen är att fundera kring hur vi kodar
människor och vilka grupper som synliggörs respektive
osynliggörs i medier och samhället.

En tjej som ser manlig ut.

Så här gör du
Låt deltagarna sätta sig i en ring på golvet och lägg sedan
ut olika tidningar och böcker i mitten av ringen. Dela upp
deltagarna i grupper om fyra och låt varje grupp leta upp
så många personer som möjligt utifrån kriterierna nedan.
Varje grupp ska skriva upp sina resultat.

En vit, homosexuell person.

Följdfrågor:
– Vad har ni gått efter när ni letat efter någon som är
svensk ?
– Vad har ni gått efter när ni letat efter en heterosexuell ?
Hade den personen lika väl kunnat vara bisexuell ? Homosexuell ?
– Vad har ni gått efter när ni letat efter en tjej som ser
manlig ut ? Vad är det som gör en person manlig eller
kvinnlig ?
– Hur tänkte ni när ni letade efter en person med osynlig
funktionsnedsättning ?

En kille med kill-kropp som inte känner sig
som en kille.

En mörkhyad bisexuell man.
En heterosexuell tjej
Låt sedan deltagarna i helgrupp berätta hur
många av varje person de har hittat och ställ
sedan följdfrågor och låt de diskutera i små
grupperna.

Diskussionsfrågor om makt
– Vilka personer var enklast att hitta ?
– Vilka personer hittade ni inte alls ? Vad var orsakerna
till det ? Svårt att se på någon, eller fanns de inte alls med i
någon av tidningarna ?
– Vilka personer skrevs det om i artiklarna, vilka fick uttala sig och vilka var det bara bilder på ?
Knyt ihop diskussionen:
– Hur kodar vi människor ? Hur se vi till exempel om någon är svensk ? Genom medborgarskap i passet, genom utseende, genom personens yrke eller genom något annat ?
– Vilka personer har mest utrymme i media ?
– Vilka personer tycks ha mest status i samhället ?
Hjälpmedel
Tidningar, till exempel:
Dagstidning
Veckotidning
Sporttidning eller annan fritidstidning
Tidning för barn och unga
Tidningar som till viss del har andra normer än majoritetssamhället som QX, Kom ut, FUL, Bang etcetera.
Papper och pennor

•
•
•
•
•
•

Tänk på
Ingen deltagare ska varken behöva känna sig skuldbelagd eller utpekad så var noga med att påpeka att det ni
diskutera är på en samhällsnivå och inte på individnivå.
Försök att anpassa tidningarna efter åldern. Till yngre deltagare kan Kamratposten och andra ungdomstidningar
vara bättre att använda sig av än Dagens Nyheter eller annan dagstidning.

•

(Glöm inte
bort att fika!)

7. Övningen är hämtad ur: RFSL Ungdom & Forum för
levande historia. 2008. BRYT !
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Maktstaplar
Målet med övningen
Deltagarna ska bli medvetna om vilka grupper som har
mer eller mindre makt och hur detta tar sig i uttryck i samhället. Samt få förståelse för det intersektionella perspektivet, alltså att vi behöver ta hänsyn till olika maktordningar när vi diskuterar vem eller vilka som har privilegier och
makt i samhället.
Så här gör du
Rita upp maktstaplar på en whiteboard eller på ett stort
blädderblock, se figuren ovan. Börja med att skriv in en
eller två stycken grupptillhörigheter så som figuren visar.
Förklara för deltagarna att längst upp på maktstapeln är
den som har mer makt och att den som är längre ned på
maktstapeln har mindre makt i samhället. Be sedan deltagarna att komma på fler exempel som kan vara på de andra
maktstaplarna. Det är viktigt att alla diskrimineringsgrunderna kommer upp, gör fler staplar om så behövs, och
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hjälp till om gruppen inte kommer på alla själv. Ha även
någon eller några staplar som kan symbolisera maktpositioner utifrån lokala normer, som i deltagarnas skola eller
idrottsförening. Om det går trögt så hjälp deltagarna på
vägen genom att skriva upp fler exempel
Exempel att ta upp:
Seende/Icke seende
Gående/Icke gående
Vit hudfärg/Annan hudfärg än vit
Svensk/Icke svensk
Heterosexuell/Icke-heterosexuell
Cisperson/Transperson
Vuxen/Ung
Kristen/Icke- kristen
Rik/Fattig
Man/Kvinna
Snygg/Ful
Bra på idrott/Ointresserad av idrott
Etcetera

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Diskutera vidare
Koppla denna övning till diskrimineringslag
stiftningen och gör tydligt att samhället stiftat
lagar för att skydda vissa grupper, just för att
en ser att det finns ojämlikheter. Lagen syftar
alltså till att skydda vissa grupper från diskri
minering och gäller för diskrimineringsgrun
derna sexualitet, kön, etnicitet och religion,
könsöverskridande identitet och uttryck, ålder
och funktionshinder. Men detta skydd gäl
ler inte andra aspekter, som till exempel klass
(rik/fattig) eller svenskt medborgarskap – vil
ket leder till att folk behandlas olika och har
olika tillgång till makt och möjligheter i Sve
rige idag

Be sedan deltagarna att diskutera två och två hur dessa
maktpositioner är synliga i samhället på olika sätt, till exempel att det finns fotboll och damfotboll (kön), att alla
har en viss ålder, förväntas kunna läsa och skriva (dyslexi)
och så vidare.
Hjälpmedel
Whiteboardtavla/stort blädderblock
Pennor

•
•

Tänk på
Var tydlig med att staplarna är uttryck för grupper som
stort och inte en sanning för varje individ. Var uppmärksam på om någon av deltagarna känner sig obekväm eller
skuldtyngd om den till exempel befinner sig i en viss position utifrån de olika maktstaplarna.

•
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En kärlekshistoria

Rollspel
– Heterosexuell kärlekshistoria
med fokus på funktionalitet
Målet med övningen
När människor som bryter mot normer kommer ut i
media med böcker eller filmer hamnar fokus gärna på hur
det påverkat personen att vara just normbrytande snarare
än på själva boken eller filmen. Målet i den här övningen är
att vända på kakan och fokusera på hur en funktionsfullkomlig författare påverkats av sin funktionalitet i arbetet
med sin bok. Denna övning är en typ av fortsättning på övningen ”Rollspel – heterosexuell kärlekshistoria” som gjordes under pass 3.
Gör så här
I övningen ska du som underlättaren vara en funktionsfullkomlig författare. Gruppen ska göra en intervju med dig.
Intervjun ska fokusera på hur författaren som funktionsfullkomlig ser på sig själv som just funktionsfullkomlig. Ge
gruppen några minuter på sig att förbereda och skriva ner
frågor till författaren och dela även ut frågorna nedan. Läs
upp texten i textrutan nedan. Låt gruppen sedan intervjua
dig. Avsluta genom att diskutera vidare frågorna nedan.
Frågor till intervjun:
– Hur har din funktionalitet påverkat dig när du skrivit
texten ?
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– Hur är det att som funktionsfullkomlig få all denna
uppmärksamhet ?
– Har din funktionalitet varit med och bidragit till att
boken handlar om kärlek mellan två personer som är funktionsfullkomliga.
Diskutera vidare
– Har gruppen sett en intervju som handlar om hur
funktionsfullkomlighet påverkat en författare ?
– Är en persons funktionalitet relevant när en till exempel skriver en bok ? Om ja, på vilket sätt ?
– Vilken funktionsförmåga brukar personer ha i de
böcker och filmer ni läser och ser ?
Hjälpmedel
En text om kärlek mellan funktionsfullkomliga.
Papper och penna

•
•

Tänk på
Att förbereda vad du som spelar författare ska relatera till
din funktionsfullkomlighet.
Den här övningen kan du lätt variera. I en äldre grupp
kan du dela in dem i par där en är författare och en intervjuar. Ta sedan upp i helgrupp vad de har pratat om och
diskutera sedan vidare. I en yngre grupp kan ni som underlättar samtalet läsa upp texten och sedan intervjua varandra, och ha gruppen som publik. Be gruppen sedan beskriva vad som hände.

•

När Jessica cyklade hem från skolan hade hon
en knut i magen. När de bytte bänkkamrater
hade hon hamnat bredvid Erik. Alla visste att
Erik var stökig och inte kunde sitta still. Nåja,
tänkte Jessica, nu var det påsk och hon skulle
vara ledig från skolan. Så började hon tänka
på Johan och plötsligt kände hon sig pirrig
på alla ställen i kroppen. Pirret fick henne
att hoppa och skutta. Hon kände sig berusad,
nästan full. Fast det var hon ju inte. Bara full
av kärlek. Full av små rosa galna fjärilar som
virvlade runt i hennes mage. Hon kom att tän
ka på Idas sommarvisa och med ens förstod
hon verkligen vad ”spring i benen” kändes
som. Jessicas hår böljade i den varma vårvin
den när hon cyklade det snabbaste hon kunde
hela vägen hem. Hon ville ringa Johan så fort
som möjligt. Bara höra hans röst. Hon älskade
sättet han svarade i telefonen på, lite släpigt
och oengagerat ”ah de e Johan”. Sådär lagom
manligt, lite hård i rösten men inte för myck
et. Och hans lugna metodiska andning mellan
orden. Om han inte precis hade slutat hock
eyträningen förstås, då var han andfådd och
hon kunde nästan höra hans puls i telefonen.
När hon blundade kunde hon se honom fram
för sig i omklädningsrummet, svettig med bar
överkropp. Han var så stolt över sina små fjun
på bröstet. Fast de var så späda och ljusa att
de egentligen inte syntes. Men han hävdade
att de fanns där. Jessica brydde sig inte. Han
fick ha hur lite eller hur mycket hår han ville,
han var lika underbar för det. Hon önskade
att hon skulle våga fråga om han ville hitta på
något bara de två. Egentligen hade hon inte
tid men om hon skippade att träffa Frida på
torsdagen så skulle det nog gå. Hoppas att han
inte har träning då. Nu fick fjärilarna i Jes
sicas mage tokfnatt. Hon försökte sluta tänka
på Johan. Fast det gick ju inte, att sluta tänka
alltså. När hon svängde in på gårde

slängde hon cykeln på garageuppfarten. Hon
kom att tänka på att hennes pappa skulle bli
asarg för att den blockerade bilen men Jessica
hade inte tid att flytta på den. Hon slet upp
dörren och snubblade nästan över portföljen i
hallen. Så fort hon kom innanför dörren hörde
hon hennes mamma ropa ”Jessica, bra att du
är hemma, Markus säger att det är din tur
att duka”. Jessica suckade. Hon var så less på
sin storebror, han kunde ju inte ens stava till
duka. ”Och så måste vi pynta, vad ska gran
narna säga när vi inte ens har nåt påskris
att ställa i fönstret” fortsatte hennes mamma
från köket där hon stod och stekte köttbullar
samtidigt som hon rörde i brunsåsen. Åh nej,
tänkte Jessica. Påsk var det sista hon tänkte
på just nu. Den enda hon ville ringa var att
ringa Johan.

Klura ut i par:
Vad för ord, meningar och formuleringar i
kärlekshistorien kan kopplas till funktionali
tet ? Om den frågan är svår att förstå kan du
som underlättare istället läsa upp de ord och
meningar du tycker är relevanta, se de fär
gade orden i historien ovan som inspiration.
Ta också upp vilken typ av funktionsförmågor
det är som framgår i texten ? Vilka framgår
inte ? Fråga också gruppen vilka funktionsför
mågor de tycker diskuteras relativt ofta samt
vilka de sällan diskuterar eller hör om ?
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Fundera på efter passet

Knuten
Målet med leken
Målet är att stärka gruppen genom att öva på att samarbeta och lösa problem.
Så här gör du
Be deltagarna ställa sig i en tät ring axel mot axel. Alla ska
blunda och sträcka fram sina händer mot ringens mitt. Nu
ska deltagarna, samtidigt som de blundar, hitta två händer
att ta tag i. När alla har hittat händer att få tag i så får en
titta, du som underlättare kan hjälpa dem hitta varandras
händer om det behövs. Nu är det dags för deltagarna att
lösa upp knuten och bilda en ring utan att släppa taget om
varandras händer.

Kändes nivån på diskussionerna bra när det
kom till att diskutera makt och privilegier ?
Vilka grupptillhörigheter var det mest fokus
på ?
Var den någon grupptillhörighet som inte
uppmärksammades alls i diskussionerna ?
Synliggjordes och problematiserades norm
gruppers makt och privilegier på ett tydligt
sätt ?
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•I det här passet ska vi fortsätta att undersöka hur pri-

vilegier tar sig uttryck och hur de är kopplade till olika
grupper. Vidare ska vi även fokusera på hur makt utövas
genom språk och handlingar mellan individer och mellan
grupper.

Tänk på
Det går att variera leken genom att ge fler instruktioner,
till exempel att alla måste vissla, sjunga, att ingen får prata
eller att alla måste blunda hela tiden.

Att tänka på inför sjätte passet:
–– Att inte utgå från att alla i gruppen har gemensam erfarenhet av grupptillhörighet.
–– Är gruppen trygga med varandra ?
–– Får du den respons av gruppen som du förväntat dig ?
–– I vilka privilegierade positioner befinner du dig ?

Avrunda passet

Inled passet

Ta fram gruppens manifest och summera dagens pass.
Låt gruppen bestämma hur de vill summera passet.
Ha en mårunda och be deltagarna berätta om vad som
är toppen och botten med dagen. Det behöver inte handla
om dagens pass.

Inled passet med en snabb handmassage två och två.
Fortsätt med en popcornrunda och be dem berätta det roligaste som hänt i veckan samt senast de tänkte på att de
fick en fördel på grund av sitt kön, könsidentitet och/eller uttryck, etnicitet, trosuppfattning, funktionalitet eller
sexualitet.

•

•
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Fördelsbingo
Målet med övningen
Tanken med övningen är att deltagarna ska förstå vilka
privilegier som tillkommer med vissa grupptillhörigheter.
Utifrån ett rollkort ska deltagarna få känna på hur det är
att få poäng eller bli utan poäng beroende på vilka kriterier
som ens rollkort uppfyller.
Gör så här:
1. Dela ut varsitt rollkort till alla deltagare. Be dem läsa
rollkortet tyst för sig själva. Klipp ut rollkorten från bilaga 5.
2. Dela ut en bingobricka till deltagarna, alla ska ha likadan bricka, och be dem skriva ner svar på de frågor som
finns på brickan, se bilaga 6.
3. Till bingodragningen behöver ni lappar, dessa finna
att klippa ut i bilaga 7.
4. Nu är det dags för bingo. Dra en lapp och läs upp för
deltagarna, till exempel A2.
5. Hjälps åt att hitta ruta A2 och ta reda på vad det står i
just den rutan, till exempel heterosexuell.
6. De deltagare, vars roller, har egenskapen eller förmågan som står i rutan får kryssa denna ruta. Endera står det
uttryckligen på rollkortet eller så har de framkommit när
de svarat på frågorna på bingobrickan.
7. Dra en ny lapp, och så vidare.
8. Den som vinner är den som först kryssat för en hel
bingorad, horisontellt, vertikalt eller diagonalt. Fortsätt
tills ett par personer har fått bingo !
Diskussionsfrågor
– Vilket rollkort hade den som vann ? Be den som vann
läsa upp sitt rollkort samt hur den svarat på frågorna på
bingobrickan.
– Vilket kön, etnicitet, trosuppfattning, ålder och klass
hade personen på rollkortet ?
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– Vilka fördelar hade personen på rollkortet som fick
den att vinna ?
– Varför vann inte någon annan ?
– Var någon nära att vinna, vad gjorde att inte den
vann ?
– Om det inte stod på lappen vilken hudfärg som personen hade, vilken hudfärg valde ni då ?
– Om det inte stod var personen kom ifrån, vilket land
valde ni då ?
– Om det inte stod på lappen vilket kön personen hade,
vilken kön valde ni då ?
– Om det inte stod på lappen vilken funktionalitet personen hade, vilken funktionalitet valde ni då ?
– Hur är det i verkligheten ?
– Vilka grupper har fler privilegier i samhället ?
Hjälpmedel
Rollkort, bilaga 5
Bingobricka, bilaga 6
Lappar, bilaga 7
Papper och penna

•
•
•
•

Tänk på
Det är viktigt att klargöra att deltagarna inte ska kryssa
för i bingobrickan utifrån sig själva utan utifrån rollkortet.
Det kan också behövas klargöras en extra gång att denna
form av bingo inte är har samma regler som traditionell
bingo. Deltagarna ska inte kryssa i rutan ”vit”, bara för att
”vit” finns på deras bingobricka, utan de ska kryssa utifrån
personen på rollkortet. Så om personens rollkort inte har
hudfärgen vit får de inte kryssa i den rutan.

•
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Klappleken

Jag tolererar dig 8

Målet med leken
Leken går ut på att gruppen ska lära sig att samarbeta
och ha roligt !

Målet med övningen
Att belysa den makt normpersoner har och hur makt utövas. Den ska ge deltagarna en känsla av hur det känns att
tolerera andra och bli tolererad själv. Vad händer inom oss ?
Hur känns det att behöva säga tack ? Vem har makt att tolerera vem ?

Gör så här
I den här leken ska alla i gruppen, förutom en frivillig,
komma på en pose eller rörelse tillsammans som går att
utföra i rummet. Den frivillige ska gå ut ur rummet och
när deltagarna inne i rummet har bestämt en pose eller
rörelse så släpps den som gått ur rummet in igen. Den frivillige ska nu försöka gissa posen eller rörelsen som gruppen i rummet bestämt sig för. Det enda sätt som gruppen
får bekräfta om den frivilliga gör rätt är genom att klappa. När gruppen klappar hårt och mycket så gör personen
rätt, när gruppen klappar svagt och långsamt gör personen inte riktigt rätt, men är på god väg. Om gruppen inte
klappar alls och vänder blicken bort från den frivilliga så
gör personen helt fel. Leken är slut när den frivilliga har
kommit på posen eller rörelsen. Ett exempel på en pose eller rörelse kan vara att sitta på en stol bak och fram med
ena handen i luften och blunda. När personen har gjort
posen eller rörelsen rätt så är leken slut. Diskutera sedan
leken i helgrupp.
Diskutera
– Hur fungerar grupptryck ?
– Hur osynliggörs individer ?
Tänk på
Låt inte gruppen komma på en pose eller rörelse som
kan kännas obehaglig för personen som ska utföra den.
Den ska också vara möjlig för den frivillige att utföra. För
att öka tillgängligheten på leken kan en vifta med händerna
i stället för att klappa.

Gör så här
Deltagarna ska mingla runt i rummet. När de möter en
ny person ska de stanna upp och kommentera något som
är synligt hos den andra. Det kan vara en röd tröja, blå
jeans, örhänge och så vidare. De ska uttrycka det i en form
av tolerans, till exempel ”Du har röd tröja, det är helt okej
för mig” eller ”Du har blåa jeans, jag acceptera det”. Det
ska inte finnas någon värdering i kommentaren som: ”Du
har fina blåa jeans  …”. Personen som har blivit kommenterad ska och får bara säga tack. Bryt övningen när deltagarna minglat runt en stund. Diskutera med hjälp av diskussionsfrågorna i helgrupp. Skriv sedan upp det som sägs
på en whiteboard eller blädderblock i två spalter, bra och
dåligt. Informera om att de inte ska kommentera saker som
kan uppfattas som till exempel rasifierande. För att det, av
den som får påpekad sin mörka hud eller hårfärg i en grupp
som till största delen är vit, kan upplevas som obehagligt
och kopplas ihop med ett rasistiskt samhälle.
Diskussionsfrågor
– Vad kändes bra respektive dåligt med att bli tolererad ?
– Vad kändes bra respektive dåligt med att tolerera ?
– Vilken spalt fick mest, den bra eller den dåliga ?
8. Övningen är hämtad ur: RFSL Ungdom & Forum för
levande historia. 2008. BRYT !
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Alternativ till övningen:
Be deltagarna sätta sig två och två och berätta
lite om sig själva för varandra, var tydlig med
att det är upp till varje deltagare att själv välja
vad den vill berätta om sitt liv. Paren ska kom
mentera varandras fritidsintressen och annat
de berättar. Det sker på samma sätt som ovan,
en kommenterar och den andre ska säga tack
Till exempel:
”Du spelar piano på fritiden, det är helt okej
för mig” – ”Tack”

Fortsätt sedan en diskussion om vilka grupper av människor som tolererar. Exempel på grupper kan vara heterosexuella, vita, cispersoner, män, etcetera. Be deltagarna
tillsammans med er komma på olika grupper som ni sedan
skriver upp på en whiteboard eller stort blädderblock.
Diskutera vidare två och två eller i smågrupper
Vilka grupper, som kom upp under diskussionen, blir
sällan tolererade ?
Vilka grupper har historiskt tolererat eller blivit tolererade ?
Har det förändrats eller är det oförändrat ?
Vem har makt att tolerera vem ?
Hur befästs makt genom tolerans ?
Tänk på
Att bli tolererad eller tvingas tolerera andra kan uppleva
som obehagligt. Var vaksam och fullfölj hela övningen så ni
får möjlighet att diskutera de obehagliga känslor som kan
uppstå.

•

(Glöm inte bort
att fika!)
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Filmklipp
– Heterosexuellas rätt i
samhället, UMO.se
Målet med filmklippet
Vanligt förekommande är att diskutera homo, bi och
transpersoners rättigheter. Detta för att heterosexuella cispersoners rättigheter är helt givna. Med det här filmklippet
så vänds perspektivet.
Gör så här
Berätta att ni ska kolla på ett filmklipp från umo.se och
dela sedan in i grupper om tre. Titta på filmklippet och låt
grupperna diskutera filmklippet med hjälp av diskussionsfrågor. När smågrupperna diskuterat en stund, gå då över
till storgruppsdiskussion.
Diskussionsfrågor
–– Vad händer i filmklippet ?
–– Vad tänkte ni på när ni såg filmklippet ?
–– Fanns det någon situation i filmklippet som var extra
konstigt, rolig eller jobbig ?
–– Varför tror ni att det inte finns en organisation som uttalat jobbar med heterosexuellas rättigheter ?
–– Vilkas rättigheter brukar diskuteras ?

1.
Leta reda på www.umo.se
2.
Klicka på Våld och kränkningar i huvudme
nyn.
3.
Klicka sen på FILM: Du har rätt att behandlas
rättvist !
4.
Leta reda på klippet: Heterosexuellas rätt i
samhället.
5.
Njut !

Material
En dator med nätuppkoppling.

•

Tänk på
Har gruppen svårt att förstå filmklippet är det viktigt att
gå igenom vad som händer steg för steg. Var noga med att
förklara vad som menas med heterosexualitet och berätta
att det inte finns någon organisation som uttalat jobbar för
heterosexuella rättigheter.

•
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En kärlekshistoria

Rollspel
– Heterosexuell kärlekshistoria
med fokus på svenskhet
Målet med övningen
Detta är en vidareutveckling av övningen i pass tre och
fem. När människor som bryter mot normer kommer ut i
media med böcker eller filmer hamnar fokus gärna på hur
det påverkat personen att vara just normbrytande snarare
än på boken eller filmen som personen står bakom. Målet
i den här övningen är att vända på kakan och fokusera på
hur en vit och svensk författare påverkats av sin etnicitet i
arbetet med sin bok.
Gör så här
I övningen ska du som underlättaren gå in i rollen som
en vit och etniskt svensk författare. Gruppen ska göra en
intervju med dig. Intervjun ska fokusera på hur författaren ser på sig själv som just vit och svensk och hur det har
påverkat skrivandet. Ge gruppen några minuter på sig att
förbereda och skriva ner frågor till författaren. Dela även
ut frågorna nedan. Läs upp texten som finns i textrutan
nedan. Låt gruppen sedan intervjua dig. Avrunda och diskutera vidare frågorna nedan.
Frågor till intervjun:
–– Hur har din etnicitet som vit och svensk påverkat dig
när du skrivit texten ?
–– Hur är det som vit och svensk att få all denna uppmärksamhet ?
–– Har din etnicitet varit med och bidragit till att boken
handlar om kärlek mellan två personer som är vita och
svenskar.
–– När blev du först medveten om din vithet ?
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Diskutera vidare
–– Har gruppen sett en intervju som handlar om hur vithet och svenskhet påverkat en författare ?
–– På vilket sätt är en persons etnicitet relevant i sådana
här sammanhang ?
–– Fråga gruppen vad huvudpersoner i de böcker och filmer de läser och ser oftast har för etnicitet ?
–– Vad betyder det att vara svensk ? Vad avgör om en är
svensk ? Medborgarskap, etnicitet, kunna svenska, fira midsommar, vara född i Sverige, ha etniskt svenska föräldrar,
med mera ?
Hjälpmedel
En text om heterosexuell kärlek
Papper och penna

•
•

Tänk på
Förbered dig på vad du som spelar författare ska relatera
till i din etnicitet som vit och svensk.
I en äldre grupp kan du dela in dem i par där en är författare och en intervjuar. I en yngre grupp kan ni som underlättar samtalet läsa upp texten och sedan intervjua varandra, och ha gruppen som publik. Be gruppen sedan
beskriva vad som hände och diskutera vidare.

•

Avrunda passet
Ta fram gruppens manifest och summera dagens pass.
Avsluta med en mårunda och låt deltagarna berätta om första gången de reflekterade över sin hudfärg.

•

När Jessica cyklade hem från skolan hade hon
en knut i magen. När de bytte bänkkamrater
hade hon hamnat bredvid Erik. Alla visste att
Erik var stökig och inte kunde sitta still. Nåja,
tänkte Jessica, nu var det påsk och hon skulle
vara ledig från skolan. Så började hon tänka
på Johan och plötsligt kände hon sig pirrig
på alla ställen i kroppen. Pirret fick henne
att hoppa och skutta. Hon kände sig berusad,
nästan full. Fast det var hon ju inte. Bara full
av kärlek. Full av små rosa galna fjärilar som
virvlade runt i hennes mage. Hon kom att tän
ka på Idas sommarvisa och med ens förstod
hon verkligen vad ”spring i benen” kändes
som. Jessicas hår böljade i den varma vårvin
den när hon cyklade det snabbaste hon kunde
hela vägen hem. Hon ville ringa Johan så fort
som möjligt. Bara höra hans röst. Hon älskade
sättet han svarade i telefonen på, lite släpigt
och oengagerat ”ah de e Johan”. Sådär lagom
manligt, lite hård i rösten men inte för myck
et. Och hans lugna metodiska andning mellan
orden. Om han inte precis hade slutat hock
eyträningen förstås, då var han andfådd och
hon kunde nästan höra hans puls i telefonen.
När hon blundade kunde hon se honom fram
för sig i omklädningsrummet, svettig med bar
överkropp. Han var så stolt över sina små fjun
på bröstet. Fast de var så späda och ljusa att
de egentligen inte syntes. Men han hävdade
att de fanns där. Jessica brydde sig inte. Han
fick ha hur lite eller hur mycket hår han ville,
han var lika underbar för det. Hon önskade
att hon skulle våga fråga om han ville hitta på
något bara de två. Egentligen hade hon inte
tid men om hon skippade att träffa Frida på
torsdagen så skulle det nog gå. Hoppas att han
inte har träning då. Nu fick fjärilarna i Jes
sicas mage tokfnatt. Hon försökte sluta tänka
på Johan. Fast det gick ju inte, att sluta tänka
alltså. När hon svängde in på gården slängde

hon cykeln på garageuppfarten. Hon kom att
tänka på att hennes pappa skulle bli asarg för
att den blockerade bilen men Jessica hade
inte tid att flytta på den. Hon slet upp dörren
och snubblade nästan över portföljen i hal
len. Så fort hon kom innanför dörren hörde
hon hennes mamma ropa ”Jessica, bra att du
är hemma, Markus säger att det är din tur
att duka”. Jessica suckade. Hon var så less på
sin storebror, han kunde ju inte ens stava till
duka. ”Och så måste vi pynta, vad ska gran
narna säga när vi inte ens har nåt påskris
att ställa i fönstret” fortsatte hennes mamma
från köket där hon stod och stekte köttbullar
samtidigt som hon rörde i brunsåsen. Åh nej,
tänkte Jessica. Påsk var det sista hon tänkte
på just nu. Den enda hon ville ringa var att
ringa Johan.

Fundera på efter passet
Finns det några i gruppen som tar mer plats
än de andra ?
Har ni ett bra samtalsklimat i gruppen ?
Utvecklas diskussionerna från pass till pass ?
Vilka normer har utvecklats inom gruppen ?
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•I det här passet ska vi undersöka normer som tas för

sanningar. Vidare ska vi även titta på våra egna privilegier
utifrån våra grupptillhörigheter. Målet med passet är att få
ökad självkännedom och att fördjupa oss i vardagsprivilegier.
Att tänka på inför sjunde passet
–– Känns det roligt att träffa gruppen ?
–– Är det en bra balans mellan lek och allvar ?
–– När tillhör jag normgruppen och vilka privilegier medför det ?

Inled passet
Börja med en stor gruppkram och ha en mårunda där
alla får berätta om den senaste gången de kände sig riktigt
bra på någonting.

•

Ett kryss fram 8
Målet med övningen
Syftet i den här övningen är att deltagarna ska få en chans
att reflektera över sina egna privilegier och begränsningar
på grund av deras olika grupptillhörigheter.
Gör så här
Dela ut ett papper till varje deltagare och be dem sedan
rita en lång pil från vänster till höger. Berätta att du som
underlättare ska läsa upp ett antal olika påstående. Förklara
att deltagarna ska sätta ett kryss på pilen när de känner igen
sig i påståendet. Kryssen ska ha ungefär en halv centimeter
mellanrum och de ska börja kryssa från vänster och fortsätta i pilens riktning. Förklara att svaren är helt personliga
och ingen annan ska ta del av deras svar.
Påståenden:
–– Mina högtider har en röd siffra i almanackan.
–– Jag har aldrig varit med om att någon har frågat om jag
är tjej eller kille.
–– Jag och/eller min familj behöver inte oroa oss för pengar i slutet på månaden.
–– Jag är inte orolig för min framtid.
–– Jag känner att mitt språk, min religion och min kultur
respekteras i samhället som jag lever i.
–– Ingen har kallat mig för lilla vännen och klappat mig
nedlåtande på huvudet.
–– Jag är inte rädd för att stoppas av polisen.
8.  Övningen är inspirerad av: Forum för levande historia
och RFSL Ungdom. 2008. BRYT !
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–– Jag kan köpa hudfärgade plåster som liknar min hudfärg.
–– Jag har aldrig blivit kallad för något taskigt på grund av
min sexualitet.
–– Jag har aldrig blivit kallad något taskigt på grund av
mitt könsuttryck.
–– Jag kan gå och träna på offentliga träningshallar utan att
ägna en tanke åt vilket omklädningsrum jag ska använda.
––  Jag vet att jag kan arbeta med vad jag vill.
–– Jag har aldrig varit med om att folk har kastat skeptiska
blickar åt mitt håll när jag gått på stan eller går i skolan.
–– Ingen har frågat mig vart i världen jag kommer ifrån
egentligen.
–– Jag kommer in i en byggnad helt utan problem även
om det är trappor till dörren.
–– Jag har aldrig skämts över mitt hem eller mina kläder.
–– Jag känner att människor lyssna på mig och tar mina
åsikter på allvar.
–– Jag behöver ingen tolk när jag ska göra mig förstådd.
–– Jag kan gå hand i hand med den eller dem jag är kär i
utan att få konstiga blickar.
–– Varje dag läser jag om framgångsrika människor med
samma hudfärg som jag själv.
–– Mina föräldrar och lärare har fått mig att känna att jag
kan bli vad jag vill.
–– Ingen har kallat mig för lilla gumman.
–– Jag är inte på min vakt när jag går förbi en grupp män
sent på kvällen.
–– Jag har aldrig behövt berätta vilken sexualitet jag har
för min familj eller släktingar.

Diskutera vidare i mindre grupper
–– Hur kändes det att skriva in ett kryss ?
–– Hur kändes det att inte få skriva in ett kryss ?
–– Vilka grupper i samhället får ”många kryss” ?
–– Hur skulle en kunna skapa ett mer jämlikt samhälle ?
–– Hur kan en person som får många kryss utmana sin
egen makt ?
Hjälpmedel

•Papper och pennor
Tänk på
Ett alternativ om gruppen känns trygg är att be deltagarna
ställa sig på rad och blunda. Förklara att när de känner igen
sig i ett påstående så ska de ta ett steg fram. Alla ska fortsätta
blunda tills alla påstående är upplästa. Sedan kan antingen
gruppen skingras eller stå kvar för fortsatt diskussion. Ingen
ska behöva känna sig skuldbelagd, detta är ett problem på
samhällsnivå. Låt deltagarna få chans att diskutera olika förslag på hur maktojämlikheten kan förändras.

•
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Hitta stolen
Målet med leken
Att skratta !
Gör så här
Be deltagarna sätta sig i en tajt ring på varsin stol. Ställ
dig i mitten av ringen och dela ut ett nummer till var och
en. Börja på ett och fortsätt uppåt, dessa nummer ska deltagarna ha under hela leken. Den som står i mitten ska säga
två nummer. De som har dessa nummer ska ställa sig upp
och så snabbt som möjligt sätta sig på en tom stol. Den som
blir utan stol får sätta igång nästa omgång genom att säga
två nya nummer. För att det ska bli lite roligare och svårare
för de tre som är i mitten av ringen att hitta en stol kan ni
lägga till ett moment. Så fort stolen till höger om en blir ledig ska deltagaren förflytta sig ett steg åt höger. Detta pågår
undertiden de tre i mitten letar efter en stol att sätta sig på.
Hjälpmedel
Stolar

•

Tänk på
Tänk på att stolarna måste stå så tätt som möjligt och att
ni är tydliga med att detta är en snabb men lugn lek. Avbryt
så fort ni känner att den blir fysisk.

•
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Räkneövning
Målet med övningen
Tanken med övningen är att illustrera att vi alla blivit
uppfostrade och insocialiserade i ett visst, normerande, sätt
att tänka. Därför ska en inte heller känna skuld för detta
utan det är bättre att förstå att en blivit ”lurad”. När vi upptäcker detta så kan vi tänka om och förhålla oss kritiskt till
detta tankesätt och omfördela makt.
Gör så här
Skriv upp talen, se nedan, på tavlan eller på ett stort papper. Dölj sedan alla talen, till exempel med ett annat papper, utom det översta: 1000. Be gruppen skrika talet så högt
de kan i kör. Därefter visar ni nästa tal. Nu ska gruppen,
tyst för sig själva, plussa ihop talen och skrika i kör vad det
blir: 1040. Fortsätt så några tal till. Avbryt sen och börja
om från början och säg att de måste ta i lite till. Övningen
går ut på att gruppen vid det sista tiotalet, när de ska svara
på vad 4090 + 10 är, kommer räkna fel och svara 5000 istället för 4100. Gör gärna om hela räkningen efter att gruppen svarat fel första gången för att förstärka felräkningen.
Skriv upp gruppens svar på tavlan och be någon att räkna
ut vad summan blir.
Förklara sedan att ni lurat skiten ur dem genom att ställa
in deras hjärnor på 1000-tal och 10-tal, vilket gör att världens enklaste tal 4090+10, automatiskt blir 5000. Samma
sak är det med hur vi tänker på kön, sexualitet och andra
normsystem. Från det att vi föds har våra hjärnor ställts
in på manligt/kvinnligt, heterosexuell/icke-heterosexuell,
svensk/icke-svensk och så vidare så att vi tolkar vår värld
utifrån det. Precis som denna räkneövning är helt ologisk
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1000
40
1000
30
1000
20
1000
10

i efterhand är vårt normsystem kopplat till kön och sexualitet också det. När vi tittar på vilka förväntningar vi har
kopplade till kön och hur vi ger egenskaper efter kön kan
vi medvetandegöra oss själva. Då ser vi hur vi gör många
omedvetna val baserade på våra föreställningar om vad som
är en ”riktig” kille eller tjej.
Hjälpmedel
Tavla och ett stort papper, eller två stora papper och
pennor.

•

Tänk på
Se till att alla förstår vad de ska göra, alltså plussa ihop
första siffran med nästa och sen med nästa och så vidare.
Om tusental är för svårt kan du göra om till lättare tal, som
10-tal och 100-tal, men se till att de ”ställs in” så att de svarar fel på sista plussningen. Denna övning ska vara peppande och ge en aha-upplevelse, vi har blivit lurade ! Om gruppen är seg kan du be dem ställa sig på sin stol och verkligen
ta i allt de orkar när de skriker vad de olika summorna blir,
för att få igång dem lite.

•

(Glöm inte bort
att fika!)
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Vad kan en göra för att utjämna dessa
maktskillnader ?
Varje grupp ska fokusera på ett papper var och
komma på åtgärder, lösningar och föränd
ringar.

Mina egna privilegier
Målet med övningen
Målet med den här övningen är att kartlägga och definiera privilegier som kommer med vissa grupptillhörigheter. Både ur deltagarnas egna erfarenheter och på en samhällsnivå.
Gör så här
Steg 1
Rita upp maktstaplarna utifrån diskrimineringsgrunderna på en whiteboard eller blädderblock, se figuren nedan.
Be deltagarna rita av staplarna på varsitt papper. Nu ska de
försöka fundera över sina egna privilegier och placera in sig
själva i de olika maktstaplarna. Samla sedan gruppen och
låt de som vill berätta om en maktstapel som de satt in sig
i. De ska välja en där de placerat in sig i den övre delen av
maktstapeln och berätta om en fördel de tror den för med
sig. Till exempel stapeln som tar upp funktionalitet. Samhället bygger på en seendenorm vilket gör att seende får en
rad fördelar. Mycket offentlig information förmedlas bara
genom skrift till exempel och den fysiska miljön planeras
efter att människor kan se.
Steg 2
Lägg ut 11 stora papper i en stor ring på golvet. På varje
papper ska gruppen från den övre delen av varje stapel stå:
män, gående, hetero, och så vidare. Dela sedan in deltagarna i mindre grupper. De ska nu brainstorma fritt om vilka
privilegier som kommer med de olika grupperna. Ge varje
grupp några få minuter med varje pappersark där de ska
skriva ner alla fördelar de kommer på kopplade till gruppen
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som står på respektive papper. Avsluta sedan det hela med
att sätta upp varje papper på en vägg eller tavlan och diskutera sedan i helgrupp. Vilken grupp var svårast att komma
på privilegier för, vilket papper var svårast att fylla i ? Vilken
grupp var lättast att komma på privilegier för, vilket papper
var lättast att fylla i ?
Maktstaplarna:
Seende/Icke seende
Gående/Icke gående
Vit hudfärg/Annan hudfärg än vit
Svensk/Icke svensk
Heterosexuell/Icke-heterosexuell
Cisperson/Transperson
Vuxen/Ung
Kristen/Icke- kristen
Man/Kvinna
Snygg/Ful
Rik/Fattig

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hjälpmedel
Whiteboard/stort blädderblock
A3-papper eller större A4-papper och pennor

•
•

Tänk på
Ingen ska behöva känna sig skuldbelagd. Tryck på att
detta är ett problem på samhällsnivå och låt deltagarna få
chans att diskutera olika förslag på hur detta kan förändras
och makt omfördelas.

•

Case till övningen
”Sanning och konsekvens med alternativ:
Alla är hetero
Malin sitter med Olof och äter lunch. Olof frå
gar Malin om hon är kär i någon kille ? Malin
är kär i en tjej och svara då nej på frågan. Olof
tror nu att Malin inte är kär i någon. Konse
kvens- Malin känner att det är jobbigt att hon
är kär i en tjej för att alla förväntar sig att hon
ska vara kär i en kille. Detta leder till att Malin
inte vågar berätta det för någon och tror att
hon är konstig. Alternativ- Olof hade kunnat
fråga Malin om hon är kär i någon i stället för
att utgå från att det skulle vara en kille. Eller
fråga om hon är kär i någon tjej eller kille.
Killar gråter inte
Konsekvens – Killar våga inte visa för någon
att de är ledsna och gråter i stället i hemlig
het. Detta gör att de känner sig ensamma med
sina känslor. Och får ”sanningen” att framstå
som sann.

Sanning och konsekvens
med alternativ
Målet med övningen
I den här övningen ska vi belysa hur normer blir till
”sanningar” och vilka konsekvenser och begränsningar
som kommer med dem. Deltagarna ska själva komma på
alternativ till normativa uttalanden och handlingar.
Gör så här
Skriv upp olika ”sanningar” eller case på lappar och lägg
dem sedan i en hatt, se exemplen i bilaga 8. Dra sedan en
lapp i taget och läs upp för deltagarna. För varje lapp ska
deltagarna sitta två och två och diskutera konsekvenser som
kan uppkomma till varje ”sanning” eller case.
Låt sedan paren berätta i helgrupp de konsekvenser som
de kommit på. Skriv upp konsekvenserna på whiteboard
eller blädderblock.
Fortsätt genom att låta deltagarna diskutera med en ny
partner hur de kan göra normpersonen medveten om sitt
maktöverläge och sin maktutövning. Be dem komma på ett
konkret förslag hur en normperson kan göra eller säga istället för att utmana normen. Skriv upp detta på whiteboarden eller blädderblocket.

Alternativ: Alla är fulla av känslor och att inte
visa dessa är att inte utrycka allt som finns
inom en. Konstigt att koppla känslor och hur
de ska få utryckas till personens kön.
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Förslag på sanningar:

•Killar är starkare än tjejer.
•Bara tjejer använder smink.
•Det finns bara tjejer och killar.
•Killar är bättre än tjejer på sport.
•Killar kan bara bli kära i tjejer.
•Tjejer är bra på att ta hand om barn.
•Det ska göra ont första gången en har sex.
•Killar är bra på teknik.
•Tjejer är bra på att sy.
•Killar är bättre än tjejer på att köra bil.
•Killar och tjejer kan inte vara kompisar utan att en av
dem blir kär eller kåt i den andra.
•Killar är kåta.
•Tjejer ska inte bestämma över killar.
Hjälpmedel

•Case och sanningar, se bilaga 8.
•Whiteboard/ stort blädderblock
•Pennor
•Hatt eller något att ha casen i.

Pepplek
Målet med leken
Deltagarna ska peppa och ”boosta” varandra.
Gör så här
Be deltagarna hjälpa varandra med att tejpa upp ett papper på allas rygg. Nu ska gruppen mingla runt i rummet
och skriva en komplimang på varje deltagares rygg. Uppmuntra deltagarna att ge komplimanger för personliga
egenskaper och sätt att vara hellre än utseende och prestationer.
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Avrunda passet
Ta fram gruppens manifest och summera dagens pass.
Avsluta med en mårunda där deltagarna ska berätta hur de
känns att bli medveten om sina egna privilegier, som i dagens övningar.

•

Fundera på efter passet
Var det någon eller några som uttryckte att
det kändes obehagligt att behöva tänka kring
sina egna privilegier ?
Kunde gruppen koppla privilegier till olika
grupper i samhället ?
Kom gruppen fram till några intressanta för
slag på hur en kan skapa ett mer jämlikt sam
hälle ?

Hjälpmedel
A4 Papper
Pennor
Tejp

•
•
•

Tänk på
Det är viktigt att se till att inget annat än positiva saker
skrivs lapparna.

•

Tänk på
Förbered er inför övningen med förslag på alternativ till
casen och sanningarna. Hjälp gruppen att komma igång
om det är svårt att komma på egna sanningar och lösningar
på dessa. Välj ut case och sanningar som gruppen förstår
och kan relatera till.

•
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UTMANA

OCH ÖVERSKRID
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•Det binära könssystemet tillåter bara två kön. Könst-

rubbel uppstår för barn, unga och vuxna eftersom vi i första hand inte är vårt kön utan människor. Människor som
uppfattar och uttrycker sig själva på olika sätt. Hur vi förstår, tar till oss och gör kön är beroende av normer och uppfattningar om kön och etnicitet, funktion, ålder, sexualitet,
könsöverskridande identitet och uttryck och trosuppfattning. Den avslutande delen handlar om att utmana och
överskrida utifrån sig själv och sina egna förutsättningar.
Att upptäcka att en själv kan utmana, bända, undersöka,
bryta och spränga normer. Detta är dessutom sjukt roligt !

Rätten att definiera sig själv

•Att vara medveten om de begränsande mekanismer

som olika normer skapar, både för en själv och för andra,
är en väg för att kunna utmana och överskrida i sina uttryck. Medvetenhet om vilka föreställningar som konstituerar uppfattningar möjliggör en större individuell frihet
och förståelse i de uttryck som en själv är mer eller mindre
trygg i. För barn och unga är det viktigt att stärkas i sitt
ifrågasättande av normativa uppfattningar vilket vi även ser
som nödvändigt för att kunna uppfylla FN:s konvention
om barnets rättigheter.
I ett samhälle där kön är en grundläggande komponent
uppstår överskridningar och utmaningar hela tiden, av oss
alla. Där normen är en o/medveten cisidentitet kommer
det också finnas motreaktioner. Såväl inom cis- som transidentiteter finns det binära könssystemet som en grund.
Att identifiera sig i ett kön, i flera kön eller i olika uttryck
kopplade till kön är variationer av att relatera och skapa
en bild av sig själv som människa i en bekönad värld. Det

finns oändliga möjligheter och sätt på vilken en kan agera
aktivt och synliggöra föreställningar kring kön och sexualitet. Grunden är i vissa fall gemensam, att en vill uttrycka eller problematisera ett, två eller flera kön. Att göra kön, i vid
bemärkelse, kan vara allt från show och teater till verklighet. Uttrycken fungerar som ett sätt att ge sken av en verklighet. Teater och verklighet flyter på så sätt samman.
Ett ifrågasättande och queert förhållningssätt är att inte
vilja ha kön som utgångspunkt. Kategoriseringar ses i sig
som normerande och begränsande för att kunna definiera sig
själv. Kategoriseringar blir i förlängningen generaliseringar,
som bygger på stereotypa föreställningar utifrån andra. Kategoriseringar som verkar konstituerande försvagar egenmakten att definiera och forma sig som en själv vill. Makten över
att definiera sig, eller att inte definiera sig, är i det synsättet
grundläggande för att känna sig trygg i sig själv och sina egna
uttryck. Att experimentera med olika uttryck eller göra dem
till sina egna får då inte samma bekönade innebörd.
Att känna sig trygg i uttryck kan vara beroende på sammanhanget eller situationen som en rör sig i. Det kan vara
befriande att ta olika uttryck på olika arenor, såväl som det
kan vara begränsande att inte få utlopp för sina uttryck,
viljor och känslor i alla sammanhang. Att överskrida kan
innebära väldigt mycket. Det kan vara allt från att utmana
sina egna (tanke)föreställningar till att utagera dem i praktik. Vad du skulle ha gjort annorlunda i en specifik situation om du vore tjej/kille/xxx/xxx istället ? Vad skulle du
göra om du var könsneutral ? Vad skulle du vilja göra oberoende av ditt kön ? Att leka med tanken är bara ett första
steg för att luska i och bända på könsuttryck. Att agera ut är
nästa. Hur stora kliv en vill ta och i vilken riktning en vill
gå och hur snabbt blir på så vis upp till en själv.
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Fundera på och ta ställning till
Du som underlättar samtalet i gruppen ska förmedla ett
utmanande tankesätt och gärna också vara utmanande i
din praktik. Här följer frågeställningar som du kan fundera
på individuellt eller tillsammans med hen du underlättar
samtalet i gruppen med. Fundera och ta ställning till varje
stycke och använd din kunskap i samtalsgruppen. Syftet är
att du själv ska ha reflekterat över frågor som kan komma
upp i samtalspassen på en teoretisk nivå.

rättvisa problematiserad utifrån kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, funktionalitet, etnicitet, trostillhörighet, sexualitet och ålder ?
4.
Tiina Rosenberg menar att med en queer ansats vill en
luckra upp kategorier och anta överskridande uttryck kopplade till sexualitet och kön. Fundera på hur du som underlättare kan förklara kategorier utan att framställa dem som
tvingande samt hur du kan inspirera till ”kategorianarki”.

1.
Judith Butler menar att en inte kan göra skillnad på kön
och genus. Genus kan inte förstås som det sociala uttrycket
för det biologiska könet. Det är snarare så att uttryck och
handlingar är det som bestämmer vårt kön och genus, därför kan de inte separeras. Eftersom kvinnor och män kan
anta såväl feminina som maskulina uttryck kan en röra sig
bort från ett tvådelat könssystem. Fundera på vilka uttryck
du gör och vilka som är vanliga i gruppen ? Vilka uttryck
använder du dig av ? Vilka använder du dig inte av ? Vilka
skulle du vilja närma dig ? Vad behöver du för att närma
dig dessa ?

5.
FN:s konvention om barnets rättigheter, läs mer på sida
13, innehåller fyra grundprinciper. Alla barn och unga har
samma rättigheter, alla beslut ska beaktas utifrån barn och
ungas bästa, alla barn och unga har rätt till liv och utveckling och alla barn och unga har rätt att höras och tas på
allvar. Ta ställning till hur du anser att detta efterlevs i samhället som stort och hur du som underlättare kan inspirera
och förmedla dessa rättigheter i din grupp. Fundera på hur
Barnkonventionens grundprinciper hänger ihop med att
låta barn och unga identifiera och uttrycka sitt eller sina
kön efter egen känsla och vilja.

2.
En tjej kan ha nära till att använda smink medan det för
killar kan vara svårt. Hur kan du hantera om gruppen tycker att det är ”naturligt” eller ”så det ska vara” ? Hur påverkar den sortens inställningar möjligheten till att utforska
utmanande och överskridande uttryck ? Fundera över fler
privilegier som heterosexuella cis-tjejer respektive cis-killar
ofta har, och som brukar uppfattas som självklarheter ?

6.
Aktivism kan vara att manifestera och vilja förändra världen med stora visioner. Detta kan kännas främmande för
en del. Genom att konkretisera stora tankar till vardagliga
handlingar kan aktivism vara lättare att ta till sig. Fundera
på hur du kan införliva en syn på aktivism som gruppen
känner att de kan ta till sig och förverkliga. Som något de
kan utföra dagligen i sitt sätt att uttrycka sig.

3.
Iris Marion Young menar att rättvisa bygger på att alla
människor har möjlighet att utveckla och använda sina förmågor och att uttrycka sina erfarenheter samt att ha inflytande över det en gör. Fundera på hur du kan skapa en
rättvis atmosfär i gruppen och stimulera utmaningar och
överskridningar ? Hur kan du förmedla en sådan syn på
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8.
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Under passen i del tre kommer deltagarna
uppmuntras och peppas till att bryta och över
skrida normer. I sådana situationer är det vik
tigt att vara lyhörd för hur personen upplever
och känner inför överskridandet. Att överskri
da är att vidga den individuella trygghetszo
nen. Skapa en peppande stämning i gruppen
där vi tillsammans uppmuntrar, hjälper och
utmanar varandra i att hitta fler sätt att ut
rycka oss på.

•Målet med det här passet är att börja utforska hur vi kan

röra oss bortom det binära könssystemet i både teorin och
praktiken och därmed kunna uttrycka oss friare efter eget
tycke och smak snarare än efter normativa bestämmelser.
Att tänka på inför åttonde passet:
–– Trygghet är en förutsättning i överskridandet. Hur gör
du så att samtalsgruppen blir den arena där normer utmanas i beteende och tankesätt ?
–– Fundera på hur du skulle önska att ett ”normfritt” samhälle såg ut. Är ett helt ”normfritt” sammanhang möjligt ?
Oavsett så kan normer och makt omformas. På vilket sätt
skulle du vilja att det förändrades ?
–– Fundera på ditt eget könsöverskridande, kan du vara
ett ”positivt exempel” för gruppen ? Var går dina gränser
och vilka av dessa ska du överskrida i gruppen ?

Bordet som handlingsutrymme
Målet med övningen
Målet är att synliggöra våra egna begränsningar utifrån
de könsnormer som råder och hitta vägar att röra oss bort
från dem. I övningen ska deltagarna dels kategorisera ord
efter föreställningar om kön och utifrån det fundera på
vilka uttryck och beteenden de själva är trygga respektive
otrygga i. Samt vad de skulle ”behöva” för att våga pröva
andra uttryck och beteenden.
Gör så här
Steg1
Börja med att dela bordskivan i tre delar genom att lägga
ut två snören i mitten av ett bord, med cirka två decimeters
mellanrum. Markera en del av bordet som feminint och en
del som maskulint. Lämna mittendelen utan markering.

Inled passet
Inled passet med en runda. Fråga deltagarna hur de mår
och be dem berätta om den senaste gången de kände sig begränsade av sitt kön, juridiskt tolkat ?

•
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Steg 2
Dela ut en bunt lappar med ord på som deltagarna ska
placera ut på bordet, se bilaga 9. De får välja att lägga lapparna på femininitetssidan, maskulinitetssidan eller i mitten. Om de lägger lappen i mitten betyder det att den kan
passa på båda sidorna, att ordet kan ses som både maskulint
eller feminint. Gruppen ska vara överens om var varje lapp
ska läggas.

Steg 4
Diskutera i storgrupp om hur det känns att vara begränsad av olika könsnormer. Ryck sedan tillsammans bort
tejpen mellan den inre och yttre trygghetszonen.
Ta bort snörena från bordet så att det inte längre finns
någon femininitets- eller maskulinitetssida utan bara ett
stort utrymme där alla lappar samsas. Det symboliserar
upplösningen av könsuppdelningen, att hädanefter ska alla
individer kunna göra alla saker och att det inte ska värderas
eller kopplas till kön.

Exempel på ord: Klänning, stark, glad, arg, ledsen, våldsam, snabb, nervös, osäker, självsäker, vimsig, töntig, sexig,
tuff, cool, stilig, smart, keff, söt, sjal, turban, musikalisk,
sportig, dinglande örhänge, fnittrig, löjlig, spela fotboll,
laga mat, fixa håret, dator, gråta, förbannad, chef, kaxig,
religiös, blyg, slips, ishockey, rida, äta kött, läsa böcker,
simma, skriva dagbok, rakat hår, krukväxter, baka, teknik, dataspel, säga ifrån, runka, gullig, utåtriktad, äcklig,
oskuldsfull, brottslig, barn, kramig, kärleksfull, vänskaplig,
bestämd, lömsk, duktig, slarvig, feminist, kåt, kär, vegetarian, rik, köttätare, grym, örhängen, biffig, kaxig, armband,
byxor, mascara, läppstift, täckstift, keps, mössa.
Steg 3
Dela ut ett papper med en tejpram i till varje person,
se bilden ovan. Detta ska symbolisera deltagarnas personliga trygghetszon. Deltagarna ska individuellt skriva i olika
handlingar och egenskaper i de två olika zonerna. I den inre
zonen ska de skriva in saker de anser de kan och vågar göra.
I den yttre zonen ska de skriva vad de skulle vilja göra men
inte riktigt vågar eller kommer sig för. Låt deltagarna tänka
fritt.

•
•

Inre zonen – Jag kan gå i kjol, dansa, skriva dagbok,
kramas …
Yttre zonen – Jag skulle vilja bära slips, säga ifrån, utstråla makt, lära mig mecka med bilar, spela dataspel, utrycka
mig på ett sätt där mitt juridiska kön inte kan avgöras …
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Avsluta övningen genom att låta deltagarna berätta vad
de skulle behöva för trygghetsfaktorer för att våga dra bort
tejpen i det verkliga livet och på så sätt utöka sitt handlingsutrymme. Anteckna på en whiteboard eller blädderblock.

Trygghetsfaktorer:
Likasinnade personer i min omgivning.
Uppmuntran av andra.
Bekräftande miljö.
Normbrytarkompis.
Inspiration som till exempel böcker, filmer
med mera som tar upp normbrytande som nå
got lustfyllt.

Hjälpmedel

•Ett stort bord
•Snören
•Lappar med ord, se bilaga 9.
•Papper
•Frystejp
•Pennor
Tänk på
Ett tips kan vara att använda egenskaperna som ligger
på bordet när deltagarna ska fylla i sin trygghetszon, både
inre och yttre. Momentet att komma på saker att skriva
i den yttre zonen, skulle vilja göra men vågar inte riktigt,
kan upplevas som svårt. Dels kanske en inte vill utrycka det
som att en vill göra något men inte vågar. Då kan du som
underlättare säga att de kan fylla i saker de vill göra eller
pröva men som av olika anledningar inte blivit av än. Försök som underlättare att uppmuntra normbrytande och
könsöverskridande och prata om det som något självklart,
lustfyllt och kul.

•
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Kortleksstolen
Målet med leken
Att skratta !
Gör så här
Deltagarna ska sitta på stolar i en ring. En av deltagarna
leder leken och börjar med att visa upp ett kort för varje
deltagare. Deltagarna ska komma ihåg vilken figur på kortet de har fått; hjärter, ruter, klöver eller spader. Lekledaren ska dra det översta kortet från kortleken. Alla som har
den figur som kortet visar reser sig och sätter sig på stolen
till höger, oavsett hur många personer som redan sitter på
den stolen. Om det sitter någon i ens knä får en inte flytta
på sig. Det kan sitta hur många som helst på samma stol.
Leken slutar när någon har hoppat ett helt varv och sitter
ensam på stolen som den började på. Om det redan sitter någon på den ursprungliga stolen får den fortsätta ett
varv till. Varje gång ett ess dras byter de som sitter i knät på
varandra plats, den som sitter underst hamnar överst och
tvärtom.
Hjälpmedel
Kortlek
Stolar

Är det möjligt?
Ett samhälle utan kön!

Tänk på
Hitta på fler regler om leken går fort och ni har tid att
göra om den. Välj ett kort där ni till exempel byter håll eller
hoppar två stolar.

Målet med övningen
Vårt samhälle är starkt uppdelat efter kön. Det är synligt inom många områden, till exempel inom reklam, skola, idrottsföreningar, arbeten, etcetera. I denna övning ska
vi reflektera över hur ett samhälle utan kön och könsuppdelning skulle se ut och vilka fördelar som skulle kunna
komma med det.

(Glöm inte
att fika!)

Gör så här
Dela in deltagarna i mindre grupper. Varje grupp ska visionera och fantisera om hur ett samhälle utan kön skulle
kunna se ut. Dela ut papper och penna till varje grupp.
Skriv upp frågor på tavlan som grupperna kan utgå ifrån
när de fantiserar.

•
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Förslag på frågor
–– Hur skulle skolan se ut ?
–– Hur skulle kulturen se ut, till exempel filmer och böcker?
–– Vilka arbeten skulle finnas ?
–– Hur skulle toalettskyltarna se ut ?
–– Vilka sporter skulle finnas ?
–– Hur skulle passet/id-kort/ifyllningsblanketter se ut ?
–– Hur skulle lagarna se ut ?
–– Hur skulle affärer se ut, leksaks- och klädaffärer ?
–– Hur skulle politiken se ut ?
Låt grupperna berätta om sina visioner. Dela sedan ut
ett uppdrag till varje grupp som de får 15 minuter på sig
att förbereda.
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Exempel på uppdrag:

•Hitta på och spela upp hur en reklamfilm skulle kunna se ut i ett könlöst samhälle.
•Rita upp hur en klädbutik skulle se ut.
•Hitta på nya könsneutrala namn på yrken och roller

Vilka fördelar som kommer upp beror själv
klart på gruppen, här kommer några exempel
på fördelar:

som idag benämns med endera könet. Exempel: sjuksköterska, brandman, servitris/servitör, kung och prinssessa,
mamma och pappa.
Hitta på hur till exempel fotbollslagen skulle vara
uppdelade. I dag finns det damfotboll och herrfotboll. De
är i sin tur indelade i landslag och allsvenskor. Hur skulle
det se ut i ett könlöst samhälle, vilka kriterier skulle de bästa lagen ha.

Allt skulle utgå ifrån individen.

Låt grupperna presentera uppdragen för varandra. Diskutera i helgrupp vilka fördelar som kan finnas med ett
samhälle utan kön. Anteckna fördelarna på en whiteboard
eller stort blädderblock.

Alla skulle kunna bli gravida.

•

Hjälpmedel
Whiteboard eller stort blädderblock
Färgpennor
Papper

•
•
•

Ingen kollar snett för att en har ”fel” kläder
på sig.
Ingen behöver känna att något en vill göra
är för killigt eller tjejigt och vågar därför inte
göra det.

Ingens ord skulle väga tyngre än någon an
nans.
Förväntningarna på att en ska göra på ett
visst sätt för den är tjej eller kille skulle inte
finnas om kategorin kön inte fanns.
Större frihet i varandet.

Tänk på
Om deltagarna tycker att övningen är svår kan ni visionera och göra uppdrag i helgrupp. Om gruppen har något
speciellt intresse som dykt upp under tiden du träffat gruppen kan du hitta på uppdrag utifrån det.

•
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Uppdraget
– Att utmana sig själv!
Målet med uppdraget
Deltagarna ska få möjlighet att utmana sina egna begränsningar som rådande könsnormer har inneburit för
dem.
Gör så här
Låt deltagarna välja en eller flera egenskaper eller handlingar som de skrivit in i sin yttre zon i övningen Bordet
som handlingsutrymme, se sida 105. De ska till nästa pass
få i uppdrag att testa en eller flera egenskaper och/eller
handlingar som står skrivna i yttre zonen, ”skulle vilja göra
men inte riktigt vågar”. Varje person definierar själv sitt
uppdrag. Utförandet av uppdraget kan ske var som helst:
hemma, i skolan, ute bland folk, när en är ensam, eller under passet nästa gång.

Handmassage
Målet med massagen
Att ha det skönt och ta på varandra på ett fint och ömt sätt.
Gör så här
Låt deltagarna sitta två och två och massera varandras
händer.
Tänk på
I fall ni vill ha det extra mysigt så förbered med lite lugn
musik och tända ljus. Om gruppen är flamsig kan du göra
massagerörelser som de andra härmar.
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Avrunda passet
Ta fram gruppens manifest och summera dagens pass.
Gör en runda där deltagarna får berätta hur det känns inför
deras uppdrag.

•

Fundera på efter passet
Hur ställer sig gruppen till könsöverskridan
de ?
Fick deltagarna med sig varsitt uppdrag ?
Du som underlättare ska utmana dig själv. Vil
ket uppdrag ska du ge dig själv till nästa pass ?

•

Exempel på uppdrag:
En person kanske tycker det är läskigt att ta plats under lektioner i skolan men skulle gärna vilja. Denna person
skulle kunna ha som uppdrag att räcka upp handen och svara på minst två frågor per lektionstillfälle till nästa gång ni
träffas i gruppen, även om hen är osäker på svaret. En annan
kanske har varit sugen på att börja skriva dagbok men aldrig
riktigt kommit till skott. Den skulle kunna ha som uppdrag
att pröva skriva dagbok till nästa gång ni träffas i gruppen.
Tänk på
Att försäkra deltagarna om att det är helt frivilligt. Det
är alltså inget tvång att redovisa att de gjort något tills nästa
gång om de absolut inte vill. Samt att peppa deltagarna i att
”våga” pröva något de skulle vilja men ännu inte vågat pröva eller göra. Till exempel kan du som underlättare berätta
att du gjort precis detta; varit sugen på att göra något men
inte vågat, sen vågat och att det kändes jättebra och kul att
våga göra det. Fokusera på tillfredställelsen i att våga göra
det ”nya”.

•
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PASS

skriv upp konventionens fyra grundprinciper. Låt deltagarna
brainstorma kring vad de olika grundprinciperna innebär.

9.
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Målet med det här passet är att gruppen ska utmana sig
själva och känna hur deras handlingsutrymme kan öka.
Det kan handla om deras personliga handlingsutrymme såväl som deras handlingsutrymme i skol- och hemmiljö.
Att tänk på inför nionde passet
–– Fokusera på normerna och vara uppmärksam på när
samtalet tappar normfokus.
–– Tänk på vilket sätt du underlättar för deltagarna att
tänka kring och formulera sig i olika frågor.
–– Har deltagarna ett kritiskt förhållningssätt till makt
och normer kopplat till kön, sexualitet och könsöverskridande identitet och uttryck ?
–– Hur skulle du definiera barnrätt ?

Inled passet
Inled passet med en mårunda. Följ upp hur det har gått
med deras uppdrag från förra passet, att utmana sig själva.
Låt alla som vill berätta om huruvida de lyckats med att
utmana sig själva samt hur det kändes. Diskutera var någonstans de utmanade sig själva, om det var någon som reagerade och hur det i så fall kändes. Koppla omgivningens
reaktioner till ett bestraffnings- och belöningssystem för att
individer ska bete sig normativt.

•

Jag har aldrig
Målet med övningen
Syftet med den här övningen är att låta deltagarna få reflektera över när de senast kände sig förlöjligade och osynliggjorda på grund av sin ålder. De ska också bli medvetna
om sina speciella rättigheter som barn och unga.
Gör så här
Du som underlättar samtalet ska läsa upp olika påståenden. När deltagarna känner igen sig i påståendet ska de
skrika ett namn som de skulle vilja heta. Påminn dem om
namnleken med könstwist från första passet.
Förslag på påståenden:
–– Jag har aldrig blivit dumförklarad på grund av min
ålder.
–– Jag har aldrig blivit förlöjligad på grund av att jag är
ung, till exempel genom ett skämt om min ålder.
–– Jag har aldrig fått höra att jag kommer förstå när jag
blir äldre
–– Jag har aldrig blivit ”klappad på huvudet”.
–– Jag har aldrig blivit nedvärderad på grund av min ålder,
till exempel blivit kallad för lilla gumman, lilla gubben eller
lilla vännen.
–– Jag har aldrig blivit informerad om mina rättigheter.
–– Jag har aldrig varit med om att någon ifrågasatt vuxnas
makt över barn.
Berätta lite kort för deltagarna om FN:s konvention om
barnets rättigheter, läs mer på sida 13. Det viktigaste är att
de ska veta att det finns särskilda rättigheter för barn och
unga som inte kräver någon motprestation. Diskutera och
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Diskussionsfrågor att göra i par
–– Vad tror ni menas med de olika grundprinciperna ? Hur
tror ni de uppfylls i Sverige idag ?
–– Vad är ett bra barnrättsperspektiv ?
–– Hur skulle en relation mellan barn och vuxna se ut där
vuxna inte har makt över barn eller vuxna har sista ordet ?
Hjälpmedel
Whiteboardtavla eller stort blädderblock
Pennor

•
•

Fyra grundprinciper:
Alla barn och unga har samma rättigheter och
lika värde.
Alla beslut ska tas utifrån barn och ungas
bästa.
Alla barn och unga ha rätt till liv och utveck
ling.
Alla barn och unga har rätt att höras och tas
på allvar.

Tänk på
Iscensätt barnrätt genom ditt sätt att vara. Kringgår inte
de fyra principerna i FN:s konvention om barnets rättigheter genom ditt språk och dina handlingar.

•

Här är jag
Målet med leken
Den här leken ska vara rolig och peppande.
Gör så här
Börja med att ställa ut en stol i mitten av rummet. Be sedan deltagarna att gå runt stolen i en cirkel. Sedan ska en
i taget, utan speciell ordning, ställa sig på stolen och skrika
” Här är jag!” Varje gång någon har ställt sig på stolen och
skrikit ska de andra jubla och klappa i händerna. När alla
har gjort varsin gång kan ni vända håll och gör samma sak
en gång till.
Tänk på
Vissa deltagare kan tycka att det känns obehagligt att
ställa sig på stolen och skrika. Ett alternativ kan då vara att
under en första vända bara ställa sig på stolen för att under
den andra vändan både ställa sig på stolen och skrika. Leken kan göras mer tillgänglig på fler sätt. Är det otillgängligt att ställa sig på stolen räcker det med att befinna sig i
mitten av cirkeln för att skrika.

•
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(Glöm inte bort
att fika!!)

Hur gör du?
Målet med övningen
Meningen med den här övningen är att testa, utmana
och inspireras av våra egna och andras känslouttryck och
koppla dessa till normer.
Gör så här
Deltagarna ska tillsammans uttrycka och gestalta olika
känslor. Först på sitt eget sätt och sedan på någon annans.
Ställ er i en ring så att alla kan se varandra. Säg ett känslouttryck och låt deltagarna iscensätta uttrycket. Frys och be
dem titta på varandra. Nu ska alla härma den som står till
vänster om sig och iscensätta känslan på det sätt som den
personen gjorde. Gå vidare med nästa känsla och gör likadant men låt istället deltagarna härma den som står till höger om dem. Poängtera att de ska göra på sitt eget sätt och
inte alla likadant eftersom det då inte finns någon poäng
med att härma varandra. Diskutera sedan hur det kändes
att först göra sitt eget uttryck och sedan någon annans.
Exempel på känslouttryck:
att vara arg
att vara ledsen
att var glad
att vara tjurig
att skämmas
att gulla
att vara kärleksfull
att vara nöjd
att ha självförtroende
att vara könslös

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Diskutera vidare
–– Hur kändes det att visa upp sina egna känslouttryck ?
–– Hur kändes det att testa någon annans uttryck ? Vad
kändes vant, vad kändes ovant ?
–– Kan de ta till sig av uttrycket som någon annan gjorde?
–– Vilka känslor är det vanligt att killar respektive tjejer
ger uttryck för i sin vardag ?
–– Vilka känsloutryck brukar väcka reaktioner från omgivningen ? Skiljer det sig åt beroende på vilket kön den
som utrycker sig har ?
–– Kan ni se andra avgörande faktorer än kön i sättet att
uttrycka känslan ?

•

Forumspel – sex och samlevnad
Målet med övningen
Sexualundervisning i skolor kan vara väldigt normativ.
Normer som heterosexualitet, funktionalitet och tvåsamheten bekräftas oreflekterat. Denna övning ska belysa och
ge deltagarna möjlighet att fundera kring sex ur ett kritiskt
perspektiv. Inom skolans värld kan vi prata om normkritik som ett sätt att skapa frihet, frihet i varandet och frihet
i vetandet. I denna övning kommer vi att titta på frihet i
vetandet. Hur normer begränsar individers möjligheter att
inhämta nyanserad kunskap som är fri från normativa föreställningar. Hur normer både upphöjs till allmängiltiga
”sanningar” och hur föreställningar och idéer som inte bekräftar normer osynliggöras och sållas bort.
Gör så här
Steg 1
Dela in deltagarna i två grupper som ska hålla varsin sexualundervisning för den andra gruppen.
Kopiera upp case 1 till höger och dela ut till de båda
grupperna. Be någon läsa upp caset i helgrupp och diskutera: Skulle detta ha kunnat hända på er skola ? Vad ska
vi ändra i berättelsen för att den skulle kunna vara en situation på er skola ? Vilka normer kan vi hitta under Kims
lektion ?

Case 1
– Normativ sexualundervisning
Det var en gång en lärare som hette Kim som
hade fått i uppgift att hålla i sexualundervis
ningen på skolan som hen jobbade på. Hen
började undervisningen med att berätta att
killar har penis och tjejer har vagina. Hen
förklarade att barn kommer till genom att
en man och kvinna har sex med varandra.
Sex innebär att mannen för in sin erigerade
penis i kvinnans vagina. Mannens spermier
tävlar om att hinna först till och tränga in i
ägget för att befrukta det. Ägget ligger och
väntar i kvinnans i äggledares övre del. Män
niskor har sex för att skaffa barn. Kim berät
tade vidare att det finns många fula ord för
penis och vagina som till exempel k-ordet och
f-ordet. När män blir upphetsade blir de pigga
och aktiva, när kvinnor blir upphetsade blir de
lugna och återhållsamma. Kvinnor vill gärna
bli uppvaktade av män. ”Om ni vill uppvakta
en flicka så kan ni köpa blommor” sa Kim till
pojkarna , ”det tycker ni väl om, flickor ? !” Sen
fick killarna skriva frågor till tjejerna och tje
jerna skriva frågor till killarna. Kim läste upp
frågorna och lät respektive grupp svara på
dem. Kim avslutade sin sexualundervisning
med att säga att det är helt naturligt att vilja
ha sex och skaffa barn.
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Case 2

Steg 2
Nu ska de båda gruppen gå igenom texten på nytt och
göra om den på de ställen där de upplever den som normativ. Sedan ska de spela upp sin omgjorda version. De kan
till exempel låta en i gruppen vara lärare och resten elever
som ska ställa frågor till läraren. Låt grupperna förbereda
sig en stund innan de spelar upp scenariot för varandra.
Steg 3
Efter att grupperna spelat upp sina scenarier för varandra inleder vi forumteatern. En av grupperna spelar upp
sitt scenario på nytt. Så fort någon i publiken, någon ur
den andra gruppen, upplever att en normativ föreställning
presenteras ska den skrika stopp. Då fryser scenen och den
som skrikit stopp får byta ut en person och stoppa in sig
själv istället. Nu startar scenen igen och den som kommit
in omskapar scenen så att den normativa föreställningen
inte skapas eller kompletteras med fler perspektiv. Fortsätt
så några gånger tills gruppen synliggjort och kommit på
olika sätt att agera när normativa föreställningar presenteras som de enda riktiga.
Diskutera i helgrupp
–– Vad är era erfarenheter från sexualundervisningen i
skolan ?
–– Hur genomsyrar normer kring maskulinitet och feminitet vårt berättande av en befruktning ?
–– På vilket sätt blir normer upphöjda till ”sanningar” i
exemplet ovan ? Utifrån heterosexualitet, tvåsamhet, kärlek, etcetera ?
–– På vilket sätt kan en uttrycka en öppen syn på kön
och sexualitet genom sexualundervisningen ? Läs upp och
diskutera vilka normer som återfinns i case 2 på nästa sida
till höger ?
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Tänk på
I en yngre grupp kan du som underlättare läsa upp casen
för gruppen och sedan diskutera likheter och skillnader. Då
tar övningen också mindre tid. Har du en grupp som ännu
inte haft någon sexualundervisning alls kan du göra om övning så den handlar mer om ”vem en kan blir kär i”, hur vi
uttrycker kärlek och hur vi pratar om kärlek istället för att
gå in på sexuella praktiker. Tänk på att det är lätt att hamna
i en moraliserande position gentemot barn och unga då vi
pratar om sex. Var inte rädd för att prata om sex med barn,
se bara till att lägga det på en nivå som passar gruppen.

•

Pepp!
Målet med övningen
Att alla ska känna sig peppade !
Gör så här
Be deltagarna ställa sig i en ring. Berätta att ni ska skrika
för varandra för att ni är så himla bra ! Skrik några gånger
och avsluta med en stor applåd. Bestäm tillsammans vad ni
ska skrika för läte, ord eller mening.
Tänk på
Att skrika det högsta, högsta, högsta ni kan ! Testa lite olika tekniker med magstöd och annat. Dra in luft och öppna
bröstet, öppna kroppen, öppna hjärnan och släpp. Tyngd
och riktning för att krossa patriarkatet nu på onsdag, check !
Tänk att du är odödlig i din kraft. Obrytbar !

•

Det var en gång en lärare som hette Alex
som hade fått i uppgift att hålla i sexualun
dervisningen på skolan som hen jobbade på.
Hen började undervisningen med att berätta
att människor kan ha olika sexualiteter. Hen
berättade att de sexualiteter som är definie
rade är homo-, bi- och heterosexualitet, sedan
fortsatte hen med att förklara vad sexualite
terna innebär. Sedan fortsatte Alex med att
berätta att kön består av en biologisk, juri
disk, social och mental del. Därefter fördjupa
de hen sig på de inre och yttre könsorganen.
Alex gick över till att prata om sex och att det
kan vara många olika saker. En kan bland an
nat ha oralt sex, omslutande, vaginalt, analt,
icke-penetrerande sex – ja helt enkelt på det
sätt som känns skönt. Det viktiga är att göra
sådana saker en själva och de en har sex med
njuter av och att bara göra det båda eller alla
vill vara med på. Hen förklarade vidare hur
befruktning går till. Spermier som produce
ras i testiklar befruktar äggen som kommer
genom en äggledaren. Alex poängterade att
ägg kan befruktas genom till exempel omslu
tande samlag eller insemination. En kan även
skaffa barn genom att adoptera. Axel avslu
tade lektionen genom att brainstorma kring
ömsesidigt sex.

Revolution!
Målet med revolutionen
Deltagarna ska känna att de har makt och inflytande.
Gör så här
Denna övning är en påbyggnad av övningen ”Är det
möjligt ? Ett samhälle utan kön !” från pass åtta. Inled med
att prata om orättvisor och rättvisor i världen. Påminn dem
till exempel om privilegier och makt som diskuterats under
tidigare övningar. Låt deltagarna helt fritt fundera ut och
diskutera var och vad de vill se för förändringar i samhället. Det kan vara i världen, på stan, i skolan, i idrottsföreningen med mera. Anteckna det som sägs och spara till
nästa pass. Under nästa pass, i övningen Aktivistrunda, är
det meningen att de ska utveckla redskap för att göra förändringar utifrån vad de tycker är konstigt eller orättvist i
dagens samhälle.
Tänk på
Det är deltagarna själva som ska få komma på problemområden och vad de vill förändra.

•

Avrunda passet
Avsluta med en mårunda och låt deltagarna berätta om
vad de ska göra efter passet. Be sedan deltagarna att ta med
sig en skolbok till nästa pass, till exempel bok i biologi,
samhällskunskap, matte eller svenska. Ta fram gruppens
manifest och summera dagens pass.
Fundera på efter passet
Vilka förändringar ville gruppen genomföra ?
Fundera på hur och på vilket sätt deras för
ändringar skulle kunnas genomföras.
Är det någon förändring som kommer upp
från flera i gruppen ?
Hur kan du som underlättare hjälpa till med
dessa förändringar ?
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PASS

Skolboksgranskning

10.
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•Nu har vi kommit till det allra sista passet. Det ska vara

peppande och utmanande. Deltagarna ska genom övningarna själva komma på hur de kan fortsätta utmana normer i
skolan, hemmet, bland vänner och i samhället. Deltagarna
ska också få tips om vart de kan vända sig om de vill lära sig
mer eller bara är nyfikna att jobba vidare med ämnen som
tagits upp under samtalsserien.
Att tänka på inför tionde passet:
Vilka faktorer ser du som viktiga för att genomför en kritisk granskning av en skolbok ?
–– Gå tillbaka till din skola, vilka områden i den fysiska
miljön upplevde du som trygga respektive otrygga ? Vad berodde det på utifrån rådande normer på skolan ?
–– Har du hunnit förbereda en karta över deltagarnas skola eller skolor inför övningen Skolmodellen ?
–– Det är viktigt med ett tydlig avslut av samtalsserien.
Hur skapar du ett sådant ?
–– Hur inspirerar du deltagarna att fortsätta sitt engagemang inom Rädda Barnens Ungdomsförbund ? Gå med i
lokalgruppen i din stad, starta upp en om det inte redan
finns, åk på ett arrangemang eller utbildning ? Kolla in på
www.rbuf.se för tips och aktuella saker.

Inled passet
Inled passet med en runda där deltagarna får berätta hur
de mår och vilken som har varit deras absoluta favoritlek.

•

120

Aktivistrunda
Målet med övningen
Syftet med aktivistrundan är att deltagarna själva ska utveckla och ha redskap för att utföra aktivistiska handlingar.
De ska känna delaktighet och att de kan vara med och förändra skolan och världen.
Gör så här
Ta fram anteckningarna från revolutionsövningen från
föregående pass. Rita upp fem spalter på en whiteboard eller stort papper: Vad är problemet ? Vad ska vi göra för att
ändra på det ? Hur ska vi göra ? Vem ska göra vad ? När ska
det göras
Tänk på
Det är deltagarna som ska komma på lösningar till förändring. Du som underlättare ska finnas med som stöd och
kunna ge praktiska och inspirerande tips.

•

Vad är problemet: I skolan finns bara tjejtoa
lett, killtoalett och handikapptoalett. Det leder
till omotiverad uppdelning mellan könen som
upplevs som diskriminerande för många.
Vad ska vi göra för att ändra på det: Få bort
skyltarna på toalettdörrarna.
Hur ska vi göra: Uppmärksamma lärare och
rektor i skolan på detta och kräva att alla ska
få gå på vilken toalett de vill och att detta ska
uppmuntras genom att sätta upp nya skyl
tar till toaletterna. Om de inte lyssnar så gör
vi egna och hänger upp, till exempel efter
skostorlek för att visa det sjuka i kategorise
ringar.
Vem ska göra vad: Vi delar in oss i två grup
per, den ena förklarar för lärarna och den
andra för rektorn. När ska det göras: Under
varje lunchrast denna vecka. Om det inte har
gjorts något efter en vecka sätter vi upp våra
egna skyltar.

Målet med övningen
Deltagarna ska identifiera och hitta normer i sina skolböcker. Övningen görs för att deltagarna dels ska få övning i
att ”hitta och se” normer, få förståelse för hur normer reproduceras i skolundervisningen samt för att ge exempel på aktivism och förändringsarbete som deltagarna själva kan göra.
Gör så här
Dela upp gruppen i tre grupper och ge varje grupp varsin skolbok. Förklara att varje grupp skall gå igenom sin
bok och hitta formuleringar, meningar, exempel, bilder
med mera som är normerande och skrivna utifrån normativa föreställningar kring kön, sexualitet och könsöverskridande identitet och uttryck samt de andra diskrimineringsgrunderna. Om grupperna har svårt att komma igång kan
du påminna om övningen från passet innan, Forumspel –
sex och samlevnad.
Inled genom med att skriva upp frågorna nedan. Dessa
kan de utgå ifrån när de letar normer i sina skolböcker. Läs
sedan exemplet ur textrutan nedan för att visa på ett sätt en
kan tänka i en nyanserad tolkning. Be dem samla alla sina
exempel genom att skriva ned dem på ett papper så de har
något att utgå ifrån när de redovisar för de andra.
1. Vilka sanningar och verkligheter presenteras i text,
bild och bildtext.
2. Vilka sanningar och verkligheter saknas ?
3. Hur förhåller sig texten till normer kring feminitet
och maskulinitet ? Förstärks eller utmanas traditionella
normer för kön och sexualitet ?
4. Förekommer det ifrågasättande av normer kopplat till
kön och sexualitet ?
5. Tas heterosexualiteten som självklar ?
6. Förekommer en förståelse för könsöverskridande
identiteter och uttryck ?
7. Hur förhåller sig texten till normen kring ”svenskhet”, ”vithet” och ”invandrare” ? Vilka normer förstärks
och vilka utmanas ?

121

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Varför en blir upphetsad, ur Biologiboken
Formulering: ”Mannen får stånd, penisen blir
hård, för att mannen ska kunna tränga in i
kvinnans slida. Kvinnan blir våt för att peni
sen skall kunna tränga in i hennes slida”
Förslag på nyanserad tolkning: Att detta är
den enda sexuella praktiken som nämns upp
rätthåller heteronormen samt normer kring
vad ett heterosexuellt par ska göra när de blir
upphetsade, vaginal penetration är den nor
mala sexuella praktiken. Att mannen skulle
vara norm befästs också i meningen ”kvin
nan blir våt för att penisen skall kunna tränga
in i hennes slida”, hennes upphetsning finns
alltså till för att underlätta för mannen. Var
för står det till exempel inte ”kvinnan blir våt
för att kunna omsluta penis och mannen blir
hård för att kvinnan skall kunna omsluta pe
nis”.

Diskussionsfrågor
–– Hur kändes det att granska era skolböcker ?
–– Något som var roligt, konstigt eller förvånande ?
–– Vilka normer kan ni se i era skolböcker utifrån funktionalitet, etnicitet och ålder ?
–– Brukar lärare prata om vilka normer som finns och befästs i skolböckerna ?
–– Spelar det någon roll vad det står och vilka bilder som
är med i skolböckerna ?
–– Om ni fick ändra på vad som står i skolböckerna samt
vilka bilder som finns med, vad skulle ni ändra ?
Hjälpmedel
Skolböcker, använd gärna deltagarnas egna skolböcker.

•

Tänk på
Om det inte kommit upp i diskussionen, nämn att skolboken, om den är skriven för synfullkomliga och inte med
punktskrift, är normerande genom det. Om gruppen tycker det är en för svår övning kan en förenkla övningen genom att be deltagarna titta på alla bilder i boken och räkna
vad de ”föreställer” utifrån kön, etnicitet, könsöverskridande identitet och uttryck. Vilka syns på bild och i vilka sammanhang ? Vad handlar texten bredvid bilden om ?

•

(Fika ert
veganska fika riktigt länge
och ha mysigt!)
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Skolmodellen 9
Målet med övningen
Gruppen ska kartlägga kränkningar i skolan genom att
analysera vilka platser som kan upplevas som trygga respektive otrygga för olika elever. På så vis kommer en fram
till problem och behov som skolan måste åtgärda på olika
sätt. Övningen fungerar också som ett exempel på aktivism
som deltagarna själva kan göra, till exempel kan de försöka
”tvinga” skolan att låta eleverna göra denna kartläggning,
för att visa skolan vilka åtgärder de behöver göra för att deras skola ska bli en tryggare plats.
Gör så här
Du som underlättare ska ha ritat en karta över skolan
där skolans alla rum och utrymmen finns med, klassrum,
matsal, aula, toaletter, skolgård, lärarrum, rektors rum, uppehållsrum, korridorer, omklädningsrum, gympasal, träslöjdsrum, skolsköterska och så vidare. Kopiera upp den i
några exemplar. Om du som underlättare inte kunnat förbereda en karta kan ni rita den tillsammans i gruppen, detta moment får inte ta för lång tid bara. Dela in gruppen i
mindre grupper, ge varje grupp varsin skolmodell.
1. Varje grupp ska diskutera och markera på kartan vilka områden de upplever som otrygga och trygga på skolan
samt varför.
2. Återkoppla i helgrupp. Vilka områden har identifierats som trygga respektive otrygga, tyckte de flesta samma,
vad är det som gör området tryggt respektive otryggt ? Hur
skulle detta kunna förbättras ?
3. Be grupperna diskutera om det finns skillnader mellan vilka platser olika grupper utifrån kön, sexualitet, etnicitet, ålder, trosuppfattning, funktionalitet, klass och könsöverskridande identitet och uttryck går till eller undviker,
uppfattar som trygga eller otrygga. Var riskerar olika grupper bli kränkta ? Var känner sig olika grupper trygga ?
9. Övningen är inspirerad av: Hanström. 2003. Kön spelar
roll. Samt: Stiftelsen Friends. 2008. i normens öga
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4. Återkoppla i helgrupp. Resonera kring vilka av de
olika områdena som skolan investerar i, satsar pengar på.
Vilka områden har ofta vuxna närvarande, vilka är nyligen
upprustade, vilka är funktionsanpassade ? Om gruppen fick
bestämma, skulle de omfördela resurserna på något sätt ?
5. Be grupperna diskutera var en känner sig kränkt eller
otrygg utifrån de diskrimineringsgrunder de ännu inte kommit in på eller bara pratat lite om. Finns det några ställen de
undviker ? Påpeka att de även ska diskutera klassrumssituationer och undervisningen, diskutera om någon känner sig
kränkt eller osynliggjord av undervisningen i olika ämnen.
Öppnas det till exempel upp för kränkningar i vissa ämnen
då läraren använder sig av toleranspedagogik.
6. Återkoppla i helgrupp, diskutera olika exempel på hur
individer som tillhör olika kategorier kan bli kränkta på
skolan och i undervisningen. Samt kom på konkreta åtgärder som skolledningen borde göra för att skolan ska bli
tryggare och fri från kränkningar.
7. Sammanställ på ett papper på åtgärder som deltagarna kan överlämna till skolledningen.
Hjälpmedel
Stora papper
Pennor
Karta över skolan

•
•
•

Tänk på
För en del kan det kännas jobbigt att peka ut vilka platser och undervisningssituationer som en känner sig otrygg
på eller kränkt av. Genom att diskutera på en gruppnivå,
till exempel ”många cispersoner skulle kunna vara otrygga på denna plats”, blir det inte lika utelämnande. En kan
också gå rundor så att en deltagare i taget får markera ut
på kartan vilka områden de tycker är otrygga, så de andra
i gruppen inte ser vem som markerat vilket område. Fokusera på skolledningens roll och ansvar att skapa en ickediskriminerande skolmiljö. Diskutera hur deltagarna kan
agera för att synliggöra problematiken för skolledningen
och kräva förändring. Poängtera att rättigheter och likabehandling är lagstadgad.

•
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Tidslinjen
Målet med övningen
Övningen fokuserar på att uppmärksamma viktiga händelser i livet och sätta in sig själv i ett framtida sammanhang.
Målet är att öva sig på att vara stolt över sig själv, de saker en
har gjort i livet och att drömma om saker som en vill göra
senare i livet. Vidare syftar övningen till att koppla framtida
drömmar till specifika förväntningar utifrån ens kön.
Gör så här
Dela ut papper och penna. Alla ska göra en tidslinje över
sig själva, från födseln fram tills idag och vad de tänker om
sig själva i framtiden. Rita en linje från vänster till höger på
pappret. Låt linjen snirkla runt lite hur som helst. Be deltagarna skriva upp något roligt minne, något som var ledsamt, något de är stolta över, något som var viktigt, något
de tänker på varje dag och placera in detta på tidslinjen. Be
dem sedan skriva vad de tror de gör om 1, 5, 10, 15, 20, 30,
och 70 år. Skriv gärna upp instruktionerna på tavlan. Visa
för varandra i helgrupp eller dela gruppen i två.

Material
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Avrunda samtalsserien

•Papper och penna till alla
Tänk på
Du som underlättar samtalet bör ta i och ta med ”orealistiska” drömmar när du gör din tidslinje. Skriva eller rita
in att du i framtiden till exempel är statsminister, åker till
månen eller att du på något annat sätt ska ta över världen.
Peppa gruppen att drömma stort.

•

Gör gruppens
favoritlek

•Ta fram gruppens manifest och summera dagens pass.

Gå därefter igenom manifestet från början för att se vad ni
gjort under hela samtalsserien. Bestäm vad ni ska göra med
manifestet. Gå en mårunda. Be deltagarna berätta vad som
ha varit det bästa med hela samtalsserien. Det är viktigt att
du som har underlättat samtalen under passens gång känner att du får en bra och tydlig avslutning. Fundera på om
det finns något särskilt du vill säga till gruppen ? Är det något som känns oklart som du vill förtydliga ?
Avsluta med att göra en runda på hur de tänker engagera
sig i framtiden för rättvisefrågor. Peppa dem på att gå med
i Rädda Barnens Ungdomsförbunds lokalgrupp eller starta
upp en ny om det inte redan finns en på orten. Tipsa om
olika ungdomsorganisationer och hemsidor som de kan
engagera sig i och inspireras av.

Fundera på efter passet
Vad är din känsla i kroppen just nu ?
Vad är du om 10 år ?
Är du nöjd med samtalsserien ?
Vad kunde ha varit bättre/sämre ?
Hur har du utvecklats i din roll som underlät
tare ?
Skicka in feedback på materialet till
rbuf@rbuf.se

•

Diskutera vidare
–– Vad skiljer sig och vad är likt mellan individerna ?
–– Kan ni se mönster efter grupptillhörighet ?
–– Är det svårt att se sig själv i framtiden ?
–– Vilka har siktat högt på maktpositioner ?
–– Vilka har ritat in att bilda familj, gifta sig eller skaffa barn?
–– Kan vi se tydliga normer eller överskridanden kopplat
till de olika sakerna en skrivit in att en ska göra i framtiden,
som tvåsamhet som ett livsmål i sig, olika könsnormer, delar av den heterosexuella matrisen, etcetera ?
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<www.friends.se> – Friends
<www.handisam.se
– Myndigheten för handikappolitisk samordning
<www.lafa.nu> – Landstinget Förebygger Aids
<www.regeringen.se> – Regeringskansliet
<www.rfslungdom.se> – RFSL Ungdom
<www.rfsu.se> – Riksförbundet för sexuell upplysning
<www.scb.se> – Statistiska centralbyrån
<www.socialstyrelsen.se> – Socialstyrelsen
<www.uom.se> – Ungdomsmottagning på nätet
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Serier att kopiera upp till övningen
”När jag blev klappad på huvudet” i pass 1.
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Tips på vart en kan vända sig för
att prata och få stöd
Barnens hjälptelefon: 0200-230 230
Alla under 18 år kan ringa till hjälptelefonen och prata
med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och det går
inte att se vem som ringer. Det syns inte heller på telefonräkningen att en har ringt. Du behöver inte tala om vem du är
och du bestämmer själv vad du vill prata om. Om du går in
på deras hemsida kan du även ställa frågor till BRIS-mejlen.
www.bris.se
Barn och elevombudet: beo@skolverket.se
När du känner att du blivit illa behandlad i skolan ska
du ta kontakt med BEO för ytterligare hjälp. Du kan antingen skriva eller skicka e-post. Mer information om vad
du ska tänka på finns på deras hemsida.
www.skolinspektionen.se/BEO/
Brottsrummet: www.brottsrummet.se
Här kan barn och unga hitta lättillgänglig information
om rättsprocessen, lagar och olika brottstyper som till exempel misshandel, rån och skadegörelse. Det finns också
en egen avdelning för unga brottsoffer med information
om hjälp och rättigheter.
Brottsofferjouren: 0200-21 20 19 | fraga@boj.se
Hit kan du ringa om du varit eller tror dig varit utsatt för
brott. Personligt stöd genom att prata med någon om händelsen och hjälp med att gå vidare.
www.ungaboj.se
Diskrimineringsombudsmannen: www.do.se
DO jobbar mot diskriminering som har samband med
kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning och ålder. Du kan få råd och stöd. Anmäl
om du känner att du blivit diskriminerad.
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Handisam: www.handisam.se
Vi jobbar för att skynda på utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga.
Hbt-jouren: 0771-66 67 68
Jouren vänder sig till hela landet och är öppen varje
onsdag 20.00–22.00. Samtalen handlar om allt från funderingar kring sexuell läggning och könstillhörighet till
samlevnadsproblem och ensamhet. Det är helt anonymt,
jouren kan inte se vem som ringer.
Jourhavande kompis: 020-222 444
Detta är Röda Korsets Ungdomsförbund telefon- och
nätjour som vänder sig till barn och unga upp till 25 år. Hit
kan du ringa anonymt när du behöver prata med någon
om sorg, sex, ensamhet, oro, missbruk, din familj, betyg,
ätstörningar och tusen andra saker. De som svarar är unga
och du kan vara helt anonym.
www.ungdomar.se
Killfrågor.se: www.killfragor.se
Sajten där du som är eller känner dig som kille kan prata
om allt ! Det kan vara stort och smått, något du funderar
över eller har svårt att ta upp med någon annan. Du kan
antingen chatta eller mejla. Här till vänster finns saker som
du kan snacka om.
Kriscentrums team för våldtagna kvinnor: 08-508 25 541
Hit kan du ringa om du varit med om en våldtäkt eller
annat sexuellt övergrepp eller om du är osäker på om du varit med om ett övergrepp. Du kan självklart vara anonym.
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Linje 59: 020-59 59 00 | linje59@stockholm.rfsl.se
Linje 59 är en telefontjänst för dig som är ung och vill ställa
frågor om bi- och homosexualitet. De som svarar är unga bioch homosexuella tjejer och killar. Här kan du få både stöd och
råd och de som svarar är belagda med tystnadsplikt.
www.linje59.se
Linna-mottagningen: 020-40 70 40
Ring jourtelefonen för anonym rådgivning. Öppen
mottagning som ger stöd och råd för barn och ungda mellan 13–25 år som är utsatta för hedersrelaterat förtryck, hot
eller våld.
www.linna.se
Maria Ungdoms tjej- och killmottagning: 08-672 45 60
Maria Ungdoms tjej-och killmottagning har stor erfarenhet av och kunskap i frågor som rör droger och alkohol och sexualitet. Genom många års arbete med barn och
unga med drog- och/eller alkoholproblematik har de stor
kompetens om hur utsatta barn och unga lever sina liv och
kan hjälpa och stötta dig utifrån dina egna förutsättningar.
Du kan ringa anonymt till Maria Ungdoms Jourtelefonen
om en har frågor eller behöver prata med någon.
www.mariaungdom.nu
RFSL:s brottsofferjour: 020-34 13 16 | boj@rfsl.se
Oavsett var du bor i landet kan du få stöd och hjälp via
telefon och mail samt personliga samtal på RFSL:s brottsoffermottagning i Stockholm.
www.rfsl.se/brottsoffer
Riksförbundet för Sexuell Upplysning
RFSU:s Frågelåda består av en databas fylld med hundratals frågor och svar om en mängd olika saker som rör sex
och samlevnad. Och om du inte hittar det du söker kan du
skicka in din personliga fråga till oss, och få ett svar till din
e-postlåda.
www.rfsu.se/frageladan.asp

Röda Korsets telefonjour: 0771-900 800
Livet skiftar. Vi kan alla hamna i situationer när vi tappar fotfästet, känner oss ledsna eller oroliga och behöver
någon att prata med.
Röda sidorna: www.rodasidorna.se
Röda Sidorna är en sökmotor för dig upp till 18 år. Sökmotorn visar var du kan få hjälp när det känns jobbigt. På
Röda Sidorna finns telefonnumren till organisationer och
verksamheter som ger stöd.
Terrafem: 020-52 1010
Terrafem är en rikstäckande jourtelefon för kvinnor med
utländsk härkomst och mottagning. Terrafem arbetar med
både köns- och etnicitetsperspektiv. För närvarande kan du
få stöd och råd på 43 olika språk. Samtalet syns inte på din
telefonräkning. Du kan ringa ifrån en fast telefon eller från
en mobiltelefon. Samtalet är gratis för dig. Du kan vara
anonym när du ringer till och den du får tala med har alltid
tystnadsplikt.
www.terrafem.org
Tjejjouren: www.tjejjouren.se
Här kan du läsa om allt från anorexi till onani, få svar på
frågor, stöd om du är orolig och pepp om du är nere ! Du
som är ung tjej och transtjej kan på hemsidan hitta en tjejjour att höra av dig till, som är nära din stad eller en helt
annan om du hellre vill det.
Ungdomsmottagning på nätet: www.umo.se
UMO är en nationell ungdomsmottagning på nätet för
unga mellan 13 och 25 år. Syftet med sajten är att göra det
lättare för unga att hitta relevant, aktuell och kvalitetssäkrad information om sex, hälsa och relationer. UMO jobbar
för att skapa förutsättningar för lika villkor och ett ökat
handlingsutrymme för unga.
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BIL AGA 3 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BIL AGA 4 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////

EN KÄRLEKSHISTORIA

Serie till övningen
”Kön, begär och praktik” i pass 3.

till övningen Rollspel –
”Heterosexuell kärlekshistoria”
i pass 3, 5 och 6.

•När Jessica cyklade hem från skolan hade hon en knut i

magen. När de bytte bänkkamrater hade hon hamnat bredvid Erik. Alla visste att Erik var stökig och inte kunde sitta
still. Nåja, tänkte Jessica, nu var det påsk och hon skulle
vara ledig från skolan. Så började hon tänka på Johan och
plötsligt kände hon sig pirrig på alla ställen i kroppen. Pirret fick henne att hoppa och skutta. Hon kände sig berusad, nästan full. Fast det var hon ju inte. Bara full av kärlek.
Full av små rosa galna fjärilar som virvlade runt i hennes
mage. Hon kom att tänka på Idas sommarvisa och med
ens förstod hon verkligen vad ”spring i benen” kändes som.
Jessicas hår böljade i den varma vårvinden när hon cyklade
det snabbaste hon kunde hela vägen hem. Hon ville ringa
Johan så fort som möjligt. Bara höra hans röst. Hon älskade
sättet han svarade i telefonen på, lite släpigt och oengagerat ”ah de e Johan”. Sådär lagom manligt, lite hård i rösten
men inte för mycket. Och hans lugna metodiska andning
mellan orden. Om han inte precis hade slutat hockeyträningen förstås, då var han andfådd och hon kunde nästan
höra hans puls i telefonen. När hon blundade kunde hon se
honom framför sig i omklädningsrummet, svettig med bar
överkropp. Han var så stolt över sina små fjun på bröstet.
Fast de var så späda och ljusa att de egentligen inte syntes.
Men han hävdade att de fanns där. Jessica brydde sig inte.
Han fick ha hur lite eller hur mycket hår han ville, han var
lika underbar för det. Hon önskade att hon skulle våga fråga om han ville hitta på något bara de två. Egentligen hade
hon inte tid men om hon skippade att träffa Frida på torsdagen så skulle det nog gå. Hoppas att han inte har träning
då. Nu fick fjärilarna i Jessicas mage tokfnatt. Hon försökte
sluta tänka på Johan. Fast det gick ju inte, att sluta tänka
alltså. När hon svängde in på gården slängde hon cykeln på
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garageuppfarten. Hon kom att tänka på att hennes pappa
skulle bli asarg för att den blockerade bilen men Jessica hade
inte tid att flytta på den. Hon slet upp dörren och snubblade nästan över portföljen i hallen. Så fort hon kom innanför dörren hörde hon hennes mamma ropa ”Jessica, bra
att du är hemma, Markus säger att det är din tur att duka”.
Jessica suckade. Hon var så less på sin storebror, han kunde
ju inte ens stava till duka. ”Och så måste vi pynta, vad ska
grannarna säga när vi inte ens har nåt påskris att ställa i
fönstret” fortsatte hennes mamma från köket där hon stod
och stekte köttbullar samtidigt som hon rörde i brunsåsen.
Åh nej, tänkte Jessica. Påsk var det sista hon tänkte på just
nu. Den enda hon ville ringa var att ringa Johan.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BIL AGA 5 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Rollkort till
övningen ”Fördelsbingo” i pass 6
Kalle är en person som bor med sina föräldrar i ett hus
på landet. Kalle gillar att springa snabbt och att dansa.
Kalle är kär Anna som bor i huset bredvid. Kalles för
äldrar jobbar på gården tillsammans med Kallles store
bror. Kalle har två drömjobb. Det ena är att bli balett
dansös det andra är polis.

Kim är en person som bor med sin mamma i en lägen
het. Kim älskar att bada men har svårt att ta sig i in i
badhuset. Kims mamma brukar hänga med för att hjälpa
till men kan inte så ofta eftersom hon har två jobb. Kim
brukar därför sitta framför datorn och chatta med sina
kompisar i Iran. Kim tycker det är mycket lättare att
chatta med dem än att chatta med sina kompisar i Sve
rige.
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efter sommaren. Hon drömmer om nobelpriset.
Salle är 14 år och hatar allt. Hen har slutat på bandyn
och börjat spela gitarr istället. Salle hatar allt utom Kim
som hen är kär i, fast det är det ingen som vet. Salles
föräldrar säger att det viktigaste av allt är att hen är
lycklig och att det spelar ingen roll vem hen blir kär i.

Felix bor i en lägenhet i stan med sin kompis Alle. Felix
är tjej som jobbar som journalist på radio. Hon älskar
att prata om motorfordon och mode. Felix och Alle äls
kar att lyssna på ljudböcker och äta chips tillsammans
på söndagar.

Alex bor på olika ställen varje vecka och ibland varje
dag. Hen gillar mest av allt att kolla på folk för att lista
ut vad de pratar om. Alex har inte träffat sin dotter på
jättelänge och brukar i bland ta fram ett fotografi som
föreställer henne. Alex största längtan är att få ligga i
en varm säng som är hens egen.

Povel bor med sin famlij i ett hus vid havet. Povel jobbar
på ett kontor som ligger mitt i stan. Han är ofta stres
sad till möten och har mycket inplanerat i sitt schema.
Men när Povel väl är ledig så lyssnar han gärna på
musik och läser en bok. Han försöker också jogga varje
morgon innan jobbet.

Khalid är en kille som är 13 år gammal och som bor till
sammans med sin mamma. Hans pappa bor kvar i lan
det som Khalid flytt från tillsammans med sin mamma
och sina syskon. Khalid gillar att att kolla på film och
mysa med sin hund.

Lilliana jobbar som läkare på ett sjukhus i en storstad.
Hen älskar att jobba med människor och brukar ofta
samtala med sina patienter när hen får en stund över.
Det kan dock vara lite svårt i bland då vissa har svårt
förstå vad hen säger.

Anna bor i ett radhus tillsammans med sin pappa och
tre syskon. När Anna var 15 dog hennes mamma, det
var för ett år sedan. Anna spelar ishockey och gillar att
rida. Anna ska börja på naturvetenskapligt gymnasium

Anders bor med sin kärlek i en lägenhet utanför stan.
Han jobbar på en bank men brukar ofta försöka få tid
över till att gå ut och äta med sin kärlek. Men ibland är
det jobbigt att vara på restaurang eftersom folk tittar
snett på dem när de håller varandra i handen eller kys
ser varandra.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BIL AGA 6 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Bingobricka till
övningen ”Fördelsbingo” i pass 6

Hur gammal är personen ?
Från vilket land kommer personen och vilken
hudfärg har personen ?
Går personen i skolan eller har hen ett jobb, vad
för något i så fall ?
Kan personen röra sig som hen vill, som att gå i
trappor eller kunna höra det andra säger ?
Hur och med vilka bor personen ?
Är personen bra på att läsa och prata svenska ?
Har personen råd att åka på semester minst en
gång om året, vart i så fall ?
Är personen kär eller tillsammans med någon,
vad heter den personen i så fall ?
Känner personen att hen skulle vilja ha ett annat
kön än sitt juridiska ?
Är personen troende ? Kan personen i så fall
utöva sin tro, som att hen kan vara ledig på sina
högtider ?
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BIL AGA 6 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BIL AGA 7 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Lappar till
övningen ”Fördelsbingo” i pass 6
Ljus hudfärg

Kommer in i affärer,
även när det är en
trappa upp

Förstår svenska
obehindrat

Ingen har frågat om
ens kön
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Hetero

Har en utbildning

Har ett jobb eller går
i skola

Kan läsa viktig
information på
anslagstavlor och
förstår

Får rösta i val

Kan enkelt utöva sin
tro

Gående

Jobbar som chef

Är inte rädd när en
går hem på kvällen

A1

B1

C1

D1

A2

B2

C2

D2

A3

B3

C3

D3

A4

B4

C4

D4

Kan åka på semester
till ett annat land

Har en bostad

Är rik

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BIL AGA 8 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Case till övningen ”Sanning och konsekvens med alternativ” i pass 7
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Alex sitter med sin mamma och kollar på tv. När ny
heterna kommer så frågar Alex om ett ord hen inte
förstår. Alex mamma svarar ”Det kommer du förstå
när du blir lite äldre”.

Ariel är rullstolsburen. Vid ingången till skolan från
skolgården finns ingen ramp. Varje rast måste Ariel
åka till baksidan av skolan där det finns en ramp.
Vägen mellan baksidan och skolgården är krång
lig att ta sig fram på och Ariel får därför 10 minuter
kortare rast än de andra.

Kim ska fylla i en lapp hos skolsystern. Men på lap
pen finns det bara tjej och kille att kryssa i. Kim
tycker inte att något av alternativen känns rätt och
låter därför bli att gå till skolsystern igen.

Los föräldrar är inte så bra på svenska. När föräld
rarna ska gå på ett föräldramöte för alla föräldrar i
klassen måste Lo vara med och tolka. Ingen annan
av Los klasskompisar är där.

Alle vill gå med sin flickvän på balen men får inte
för skolan har regler som säger att en bara får gå
tjej och kille tillsammans.

Eli firar Ramadan men lärare och kompisar tjatar
på Eli att hen ska äta ändå. De säger att det är farligt
att inte äta på hela dagen.

Malin sitter med Olof och äter lunch. Olof frågar Ma
lin om hon är kär i någon kille ? Malin är kär i en
tjej och svara då nej på frågan. Olof tror nu att Malin
inte är kär i någon.

Lory har svårt att hänga med på lektionerna och
skriva av från tavlan. Lory misstänker att hon har
dyslexi. Hon har nämnt det för sina lärare men inte
fått någon respons.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BIL AGA 9 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Lappar till övningen ”Bordet som
handlingsutrymme” i pass 8

Klänning

Stilig

Gråta

Dataspel

Feminist

Stark

Smart

Förbannad

Säga ifrån

Kåt

Glad

Keff

Chef

Runka

Kär

Arg

Söt

Kaxig

Gullig

Vegetarian

Ledsen

Sjal

Religiös

Utåtriktad

Rik

Våldsam

Turban

Blyg

Äcklig

Köttätare

Snabb

Musikalisk

Slips

Oskuldsfull

Grym

Nervös

Sportig

Ishockey

Brottslig

Örhängen

Osäker

Dinglande

Rida

Barn

Biffig

Självsäker

Örhänge

Läsa böcker

Kramig

Kaxig

Äta kött

Fnittrig

Simma

Kärleksfull

Armband

Vimsig

Löjlig

Skriva dagbok

Vänskaplig

Byxor

Töntig

Spela fotboll

Rakat hår

Bestämd

Mascara

Sexig

Laga mat

Krukväxter

Lömsk

Läppstift

Tuff

Fixa håret

Baka

Duktig

Täckstift

Cool

Dator

Teknik

Slarvig

Keps
Mössa
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