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TEMA 2 
UPPTÄCK NORMER!
– Övningar att göra med elever
 
Syftet med Tema 2 är att genom samtal och 
övningar ge eleverna möjlighet att bli medvetna om 
och reflektera över normer. Vad är en norm? Hur 
lär vi oss normer? Vilka normer begränsar oss? I 
detta tema diskuterar och ifrågasätter vi främst 
föreställningar och förväntningar kopplade till tjejer 
och killar. En diskussion som på längre sikt kan leda 
till ett större handlingsutrymme för alla, i enlighet 
med de mänskliga rättigheterna.

Normer FINNS ÖVerALLT
I alla samhällen och i de flesta situationer finns regler 
för och förväntningar på vad som är tillåtet och inte 
tillåtet. Dessa regler och förväntningar styr vilka 
egenskaper, beteenden och värderingar en person 
förväntas ha för att accepteras och bekräftas. Dessa 
uttalade eller outtalade regler och förväntningar 
kallas normer. Normer ser självklart olika ut i 
olika samhällen, generationer, samhällsklasser och 
grupper. Somliga normer gäller för alla medlemmar 
i ett samhälle, medan andra är begränsade till vissa 
grupper eller situationer. En central norm i de flesta 
samhällen är “du ska inte döda”, medan “du bör ha 
med dig en present när någon fyller år” är en mindre 
viktig norm som inte gäller alla i alla sammanhang. 
Det finns normer som är lagstiftade eller ingår i 
nedskrivna regelverk. Andra normer är helt oskrivna. 
Normer är knutna till privilegier och maktskillnader. 
Att passa in på normen belönas ofta på olika sätt 
t.ex. genom acceptans och bekräftelse.  Att inte passa 
in på normen får ofta negativa konsekvenser t.ex. 
förlöjligande eller uteslutning.

ATT LärA SIg Normer
Att lära sig normer kallas socialisation och sker 
genom familjen, skolan, fritidsverksamhet, vänner, 
media etc. Många normer som vi blir uppfostrade 
till blir självklara för oss. De blir en del av vår 
personlighet som vi sällan reflekterar över. Man 
säger att normer på så sätt internaliseras. Tidigt lär 
vi oss till exempel att tjejer är mer känsliga än killar. 
Vi glömmer bort att denna föreställning är något vi 
fått lära oss och att uppfattningen om detta kan vara 
annorlunda en annan tid och på en annan plats.

Normer innebär inte att alla inom ett samhälle eller 
en grupp följer normerna eller alltid är överens 
om dem. Men även om normer inte följs måste 
man förhålla sig till dem. De speglar vilka personer, 
beteenden, egenskaper och värderingar som anses 
vara accepterade och önskvärda. Beroende på bl.a. 
kön, sexualitet, ålder, etnicitet, funktionsförmåga, 
bostadsområde och ekonomi påverkas vi på olika 
sätt.

Vem är Norm?
Normer är det som anses normalt och inte behöver 
förklaras. För att beskriva det som faller utanför 
normen behövs ofta ett tillägg som visar att någon 
avviker från normen. Här är några exempel:
 
fotboll – tjejfotboll
läraren – den turkiska läraren
idrottaren – den funktionsnedsatta idrottaren
mamman – den lesbiska mamman
chefen – den kvinnliga chefen
sjuksköterskan – den manliga sjuksköterskan
dans - seniordans

Vi behöver inte säga killfotboll, den svenska läraren, 
den funktionsobehindrade idrottaren, den kvinnliga 
sjuksköterskan, den heterosexuella mamman eller 
den manliga chefen eftersom de utgör normen.
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Normer FÖräNdrAS
Normer förändras över tid, en del försvinner och 
andra byts ut, omtolkas eller omvärderas. Det är 
viktigt att påpeka att även om normer ger en ledtråd 
till grundvärderingar och förväntade beteenden i ett 
samhälle kan de inte helt förklara varför människor 
handlar som de gör. Människor följer inte alltid alla 
regler och förväntningar. Ibland bryter vi mot dem 
medvetet, ibland omedvetet och ibland gör vi egna 
tolkningar av de förväntningar som finns på oss.  
Inom våra kulturella ramar improviserar vi utifrån 
den situation vi befinner oss i.

INgeN är Norm
Det finns ingen människa som alltid och i alla 
situationer passar in på normen. En man som har 
nordiskt utseende, bär kostym och är 40 år får 
antagligen ofta ett bättre bemötande och blir tagen 
på större allvar än många andra. Men om samma man 
har läs- och skrivsvårigheter eller är ensamstående 
med två barn kanske han inte får ett lika bra 
bemötande. En person kan alltså utgöra normen på 
vissa områden utan att göra det på andra.

geNUSNormer
De olika förväntningar som finns på oss beroende 
på vilket kön vi tillhör präglar vårt liv och påverkar 
allt från våra yrkesval och hur vi använder vår röst 
till vår roll i familjen och hur vi uttrycker känslor. 
Vissa egenskaper, beteenden, kroppar etc. förväntas 
av tjejer/kvinnor respektive killar/män. Dessa 
förväntningar kallas genusnormer och begränsar 
handlingsutrymmet för alla oavsett kön. 

En gemensam norm för tjejer och killar är att de 
förväntas vara heterosexuella och passa in på de 
rådande förväntningarna för hur en tjej/kille ska 
vara och bete sig. Detta kallas heteronormen. 

Heteronormen innebär också att alla förväntas 
definiera sig som antingen kille eller tjej (vilket skapar 
svårigheter för t.ex. transpersoner). 

Vår könsidentitet har stor betydelse när det gäller 
att utforma våra egna liv och påverka samhället i 
stort. Killars/mäns ord väger ofta tyngre än tjejers/
kvinnors och mansdominerade yrkesgrupper har 
ofta högre lön och högre status. Egenskaper och 
beteenden som kopplas till killar värderas oftast 
högre, både statusmässigt och ekonomiskt. 

Det finns även en maktobalans inom gruppen 
kvinnor och gruppen män. Förutom att präglas 
av genusnormer påverkas vi också av vår sexuella 
läggning, etniska tillhörighet, hudfärg, klasstillhörighet, 
funktionsförmåga etc. De genusnormer vi förhåller 
oss till kan därför se olika ut beroende på vilka grupper 
vi tillhör och identifierar oss med. Vår möjlighet till 
makt och privilegier, vare sig vi är kvinnor eller män, 
påverkas starkt av våra olika grupptillhörigheter.

Att synliggöra och ifrågasätta de genusnormer vi ofta 
uppfattar som självklara är en förutsättning för att 
jämna ut den maktobalans som finns mellan män och 
kvinnor idag. 

Normer och kULTUr
Kultur är ett begrepp som ofta kommer upp i 
diskussionen om normer. Det är vanligt att betrakta 
kultur som något som är relaterat till land, nationalitet 
eller religion. Men i själva verket är våra kulturella 
tillhörigheter mångfacetterade och komplexa. Ett 
land, en etnisk eller religiös grupp kan inte tillskrivas 
en enda kultur. Det går inte heller att säga att en 
person har en enda kultur. Istället för att tänka att 
personer tillhör olika kulturer kan man tänka att 
personer befinner sig kulturellt nära eller långt ifrån 
varandra i olika avseenden och sammanhang.
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Ett exempel kan vara kulturellt avstånd respektive 
kulturell närhet mellan två unga tjejer och en 
äldre man som alla bor i Sverige: Elina med svensk 
bakgrund, Juliana med syriansk bakgrund och George 
med irländsk bakgrund. När det gäller kulturella 
förväntningar på utseende kan Elina och Juliana stå 
nära varandra på många sätt. Skulle de till exempel 
gå ut på sommaren med orakade ben skulle det vara 
normutmanande för båda två. I skolan delar de också 
många normer. De förväntas komma i tid, göra läxor 
och så vidare och står i dessa avseenden kulturellt 
nära varandra. När det gäller kärleksförhållanden är 
det mycket troligt att både Elina, Juliana och George 
förväntas vara monogama, alltså ha en kärleksrelation 
med endast en person i taget. Däremot när det gäller 
när och under vilka omständigheter det anses okej 
att flytta hemifrån, kan det hända att det finns olika 
kulturella förväntningar på Elina och Juliana. I det 
avseendet kan de befinna sig kulturellt längre från 
varandra, medan Elina och George kan befinna sig 
kulturellt närmare varandra. Vidare är både Elina och 
Juliana ortodoxt kristna och står alltså kulturellt nära 
varandra. 

Många ungdomar ingår också i grupper som 
ibland kallas ungdomskulturer eller subkulturer. 
Grupptillhörigheten kan ge ungdomarna möjlighet 
att bryta och utmana många av majoritetssamhällets 
normer kring t.ex. klädsel, beteende och utseende. 
Samtidigt behöver de förhålla sig till både de 
normsystem och förväntningar som finns inom 
subkulturen och de som finns i samhället i stort. 

Vi kan träda in i och ut ur olika kulturella identiteter 
medvetet eller omedvetet. Kultur framträder och blir 
synlig när två eller flera olika kulturella föreställningar 
ställs mot varandra. Att betona att människor kan 

befinna sig kulturellt nära eller långt ifrån varandra 
beroende på tid, plats och sammanhang är ett sätt att 
betrakta kultur liksom normer som något flytande 
och föränderligt.

VIkTIgT ATT TäNkA på 
I TemA 2 
Ifrågasätt normer: Det är viktigt att ifrågasätta 
sådant som vi uppfattar som självklart. Om 
diskussionerna övergår till att handla om vad elever 
eller pedagoger tycker är ”naturligt”, rätt eller fel, 
kan övningarna motverka sitt syfte och befästa de 
föreställningar som finns i gruppen. Återkom till att 
normer är inlärda och skiftar beroende på grupp, tid, 
plats och situation. 

Fokusera på normen: När normer diskuteras 
är det lätt att samtalet går över till att handla om 
personer eller beteenden som på olika sätt avviker 
från normen. Om detta händer, försök föra tillbaka 
samtalet till normen i sig.  Vad förväntas för att passa 
in på olika normer och vilka fördelar har de som gör 
det?

Reflektera över ditt eget förhållningssätt 
till normer: Innan du diskuterar normer med 
elever behöver du som pedagog reflektera över hur 
du förhåller dig till olika normer. När passar du in på 
normen och när gör du inte det? Det är viktigt att 
vara medveten om att vi ofta uppfattar de normer vi 
själva passar in på eller följer som självklara, naturliga 
och bättre än andra normer.  Utmaningen är att kunna 
synliggöra alla normer, speciellt de vi själva passar in 
på, för att inte skapa ett ”vi och dom”-klimat.
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NyckeLbegrepp 
Genus: En persons sociala kön. Begreppet används för att beskriva de kulturella och sociala förväntningar 
som finns på kvinnor och män.

Handlingsutrymme: Ett begrepp som avser en människas möjlighet att agera på ett visst sätt i ett visst 
sammanhang. Om du har möjlighet att vara och bete dig på många olika sätt har du ett stort handlingsutrymme. 
Om du bara kan vara eller bete dig på ett fåtal sätt eller hindras att bete dig på det sätt du vill har du ett 
begränsat handlingsutrymme

Kön:
– Biologiskt kön: Bedöms utifrån könsorgan, kromosomer och hormonnivåer i kroppen.
– Socialt kön: Se genus.
– Könsidentitet: Ett begrepp som beskriver det kön en person identifierar sig med eller känner sig som.
– Juridiskt kön: Det kön som står i passet och som i Sverige framgår av näst sista siffran i personnumret. 
Alla personer har ett juridiskt kön. I Sverige finns det två juridiska kön: man och kvinna. Om en person gör 
en könskorrigering kan det juridiska könet bytas.

Könskorrigering: En process för att korrigera sitt biologiska och juridiska kön. En könskorrigering görs 
för att en persons juridiska och biologiska kön ska överensstämma med det kön personen identifierar sig 
med och känner sig som.

Könsuttryck: De attribut vi använder för att uttrycka kön utifrån rådande könsnormer. Det kan vara 
kläder, frisyr, smink, kroppsspråk och språkbruk.

Normer: Oskrivna regler, förväntningar och ideal i ett visst samhälle, en viss grupp, en viss situation eller 
under en viss tid. 

FÖrSLAg på workShopSUppLägg 
Ett urval av övningar från Tema 2 som tar 60-90 minuter. 

Övning: Vad är en norm?

Övning: Tjej- och killnormer

Övning: Genusnormer här och där, men när?

Övning: Osynliga fördelar

Övning: Hur går det med jämställdheten?

Övning: Normcirkeln



Te
ma 2

 - Ö
vn

ing
ar

26

ÖVNINGAR

VAd är eN Norm?
– Associationsövning 

Vi lever med normer under hela livet.  Normer är en förutsättning för att vi människor ska fungera tillsammans. 
Men många normer begränsar oss också. För att kunna diskutera normer behövs kunskap om vad som 
kännetecknar en norm och hur normer fungerar.

Mål: Att utifrån konkreta exempel få en grundläggande förståelse för begreppet norm.

Instruktion:
Del 1: Skriv ordet normer på tavlan och låt gruppen associera fritt kring ordet. Samtala kort kring de 
associationer gruppen tar upp. Skriv sedan förväntningar, ideal och oskrivna regler på tavlan och förklara att de 
begreppen beskriver vad normer är.

Tips: Den här övningen passar som 
introduktion till Tema 2.

Normer

FÖrVäNTNINgAr oSkrIVNA 
regLer

IdeAL
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  1. När du äter använder du...
  2. När du kommer hem till någon tar du av dig...
  3. När någon säger hej svarar du...
  4. När du sitter vid ett bord har du för det mesta 
     fötterna på...
  5. När du ska betala i en affär ställer du dig i... 
  6. Fotomodellers kläder har ofta storlek...
  7. När någon fyller år ger man...
  8.  Att svara i telefon när du fikar med dina kompisar 
     tycker de flesta är...
  9. Den vanligaste åldern för tjejer på reklamaffischer    
     är...
10.  Att ställa sig upp när en lärare kom in i 
     klassrummet för 50 år sen var...

11. Om en person i tunnelbanan eller på bussen klär 
     av sig naken blir de flesta...
12. Den vanligaste hudfärgen på skådespelare i 
     hollywoodfilmer är...
13. När någon säger tack brukar du svara...
14. Om någon skrattar på en begravning blir de 
     flesta...
15. Om man försöker komma in på en krog i 
     badkläder säger vakten...
16. I kärleksfilmer är det ofta en kille som är 
     tillsammans med en…
17. På ett bröllop har de flesta gästerna på sig...
18. När du pratar med någon tittar du ofta...
19. De som har julgran har den ofta när det är...
20. Om jag vill säga något på lektionen måste jag...

Del 2: Läs upp de oavslutade meningarna nedan och låt eleverna avsluta en mening var. Illustrera med 
exemplet och understryk att det inte finns några rätt eller fel.

Oavslutade meningar:
ex. Idag är det... onsdag/ kallt/ 24 november/ roligt/

Fortsättning på övning ”Vad är en norm?”
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Del 3: Förklara att meningarna är exempel på normer. Fråga om eleverna kommer på andra exempel 
på normer. Återgå sedan till ordet normer som står på tavlan och skriv som modellen visar vad som 
kännetecknar normer. Använd de oavslutade meningarna för att exemplifiera varje kännetecken. Låt det bli 
ett samtal mellan dig och eleverna. 

Tips: Modellen är bra att ha till 
hands i samband med de flesta övningar.

Fortsättning på övning ”Vad är en norm?”

Normer

Självklara

Konsekvenser

Beror på tid

Något vi
lär oss Föränderliga 

Beror på 
plats/situation

FÖrVäNTNINgAr oSkrIVNA 
regLer

IdeAL
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Förslag på meningar du kan referera varje kännetecken till:

Normer förändras ständigt: mening 2
Idag tar många i Sverige av sig skorna när de kommer hem till någon. För hur länge sedan blev det vanligt? 
Kommer det att vara vanligt om 100 år? Förtydliga att det är vi människor som skapar normer och att vi 
också kan förändra dem.

Normer beror på tid: mening 6 och 10 
Hur skulle en lärare för 50 år sedan reagera om en elev inte ställde sig upp när läraren kom in i klassrummet? 
Vad förväntas en elev göra idag när en lärare kommer in i klassrummet? Har modeller alltid haft samma 
klädstorlek?

Normer är självklara: mening 11 
Alla vet att man inte ska klä av sig naken i tunnelbanan eller på bussen.

Normer är något vi lär oss: mening 13
Vet mycket små barn att de ska säga varsågod när någon säger tack till dem? Hur lär de sig? Vem lär dem?

Att bryta normer leder till konsekvenser: mening 14 
Om någon skrattar på en begravning kan många reagera.

Normer beror på plats/situation: mening 15 och 17 
Får man samma reaktioner om man har badkläder på stranden som på en bar? Är det vanligt med likadana 
bröllopskläder överallt?

Normer/kultur: Skriv gärna ordet kultur i samma ring som normer i modellen. När 
normer diskuteras är det vanligt att komma in på kultur. Många förknippar kultur 
med ett land eller en religion och ser kultur som något oföränderligt. Därför är 
det bra att visa att normens kännetecken även passar in på kultur. 

Fortsättning på övning ”Vad är en norm?”
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TJeJ- och kILLNormer
– Diskussionsövning

Det är intressant att diskutera hur och av vem/vilka vi lär oss normer. Många normer handlar om hur killar 
respektive tjejer förväntas vara, bete sig, röra sig, vilka yrken de förväntas välja etc. Att betona att dessa 
normer är inlärda är ett sätt att synliggöra att de är konstruerade och föränderliga.

Mål: Att förstå hur och av vilka vi lär oss tjej- och killnormer.

Instruktion: 
Del 1: Diskutera hur och av vilka vi lär oss normer med hjälp av följande frågor: 
•  Vem lär oss normer? (Ex: föräldrar, skola, media, dagis, kompisar, samhället i stort.)
• Hur lär vi oss normer? (Ex: tillsägelser, bestraffningar, härmande av andras beteenden.)

Del 2: Be eleverna ge exempel på olika tjejnormer och killnormer, alltså förväntningar som finns på tjejer 
respektive killar. Du kan fråga efter fritidsintressen, filmer, musik, sporter, kläder, kroppsspråk och utseende.

Diskutera elevernas exempel utifrån följande frågor.
•  Vem lär oss den normen?
• Hur lär vi oss den normen?

Fortsätt diskutera:
• Hur viktig är familjen för hur vi lär oss att tänka, vara och bete oss som tjejer och killar? Ge exempel! 
• Hur kan familjen reagera om en familjemedlem inte följer de förväntningar som finns på tjejer och killar? 
• Hur kan vänner och andra i omgivningen reagera om en person inte följer de förväntningar som finns på 
  tjejer och killar? 

Tips: Vi rekommenderar att göra övningen 
Vad är en norm? på s. 26 innan denna övning. 
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oSyNLIgA FÖrdeLAr
– 4 hörnsövning

En del normer kring klädstil eller intressen kan vi mer eller mindre frivilligt välja att följa eller inte följa. 
Sedan finns det andra normer som vi passar in på eller avviker från utan att kunna välja själva.  Att uppfylla 
förväntningar och tillhöra vissa grupper ger fördelar i samhället. 

Mål: Att bli medveten om de fördelar personer som passar in på normen eller tillhör vissa grupper får i 
samhället.

Instruktion: 
Läs upp frågorna på nästa sida samt ge eleverna de tre givna svarsalternativen samt ett öppet alternativ.  Varje 
alternativ motsvarar ett hörn i rummet. Eleverna ska ta ställning till frågorna genom att ställa sig i det hörn 
som motsvarar deras åsikt. Gå sedan igenom varje svarsalternativ och be eleverna motivera och exemplifiera 
sina ställningstaganden. Det är tillåtet att byta hörn under övningen.

Att tänka på: 
• Det händer ibland att samtalen kommer att handla om de som är homosexuella, döva eller på andra sätt 
  avviker från normer. Försök då att styra tillbaka samtalet till att handla om de fördelar heterosexuella, 
  män, etniskt svenska personer, hörande eller andra grupper har i samhället. 
• Gå runt mellan de olika hörnen när eleverna ska motivera sina ställningstaganden. Det kan särskilt ge stöd 
  i de fall en elev är ensam om att välja ett hörn. 
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Den största fördelen vuxna har i samhället är: 
1.  Att vuxna får vara med och bestämma genom att rösta.
2.  Att vuxnas kärlek tas på allvar.
3.  Att folk lyssnar på vad vuxna säger.
4. Öppet hörn – eget förslag.

Den största fördelen heterosexuella har i samhället är:
1.  Att heterosexuella kan hålla sin partner i handen på stan utan att någon tittar konstigt på dem.
2.  Att information om sex- och relationer (t.ex. i skolan) riktar sig till heterosexuella.
3.  Att heterosexuella slipper ”komma ut” hela tiden.
4. Öppet hörn – eget förslag.

Den största fördelen med att uppfattas som svensk i samhället är:
1.  Att ens närvaro och delaktighet i Sverige uppfattas som självklar.
2.  Att slippa fördomar om t.ex. kultur och religion.
3.  Att ett typiskt svenskt namn och utseende hjälper när en person söker jobb och bostad.
4. Öppet hörn – eget förslag.

Den största fördelen män har i samhället är:
1.  Att mycket medicinsk forskning utgår från mäns kroppar.
2.  Att män får högre lön än sina kvinnliga kollegor.
3.  Att män inte oroar sig för att bli våldtagna när de går ut på kvällen. 
4. Öppet hörn – eget förslag.

Den största fördelen hörande har i samhället är:
1.  Att hörande enkelt kan ta del av samhällsinformation.
2.  Att hörande kan prata med andra hörande utan att de blir osäkra.
3.  Att hörande spontant kan delta i olika aktiviteter eftersom de är anpassade för hörande.
4. Öppet hörn – eget förslag.

Den största fördelen cispersoner* har i samhället är:
1.  Att cispersoner slipper bli ifrågasatta vid passkontroller och när de legitimerar sig.
2.  Att det är lätt för cispersoner att välja omklädningsrum och toalett.
3.  Att cispersoner inte behöver förklara sig hela tiden.
4. Öppet hörn – eget förslag.

*Ordet cis är latin för ”på samma sida”. En cisperson är någon som identifierar sig med sitt biologiska kön (t.ex. någon som föds med 
en snippa, känner sig som en tjej och uppfattas som en tjej). Förenklat uttryckt är en cisperson en person som inte är en transperson. 

Inspiration till övningen är hämtad från O/lika: Interaktiva metoder att använda 

i arbetet med fördomar, normer och diskriminering, LSU.

Fortsättning på övning ”Osynliga fördelar”



Tema 2 - Övningar

33

dILemmAberäTTeLSer
– Diskussionsövning med korta berättelser

Ibland uppstår dilemman när vi måste förhålla oss till begränsande normer. Genom att synliggöra, diskutera 
och ifrågasätta normer kan vi öka det egna och andras handlingsutrymme.

Mål: Att kunna se och förstå hur dilemman i sitt eget och andras liv är kopplade till begränsande normer. 
Att hitta strategier och möjligheter för att öka handlingsutrymmet i sådana situationer.

Instruktion:
På nästa sida finns olika dilemmaberättelser. Kopiera berättelserna och klipp ut dem. Dela in eleverna i små-
grupper och dela ut lapparna till grupperna. Låt grupperna diskutera berättelserna under några minuter. Läs 
sedan upp dilemmaberättelserna en i taget och låt varje grupp redovisa vad de diskuterat. Släpp in övriga 
grupper i diskussionen. 

Att tänka på:
Lägg fokus på personens dilemma och de normer och föreställningar som finns i dilemmat. Det är viktigt att 
diskussionerna inte handlar om vad som anses rätt eller fel. Miryams dilemma ska t.ex. inte resultera i en dis-
kussion om huruvida homosexualitet är okej eller inte. I en del elevgrupper kan det komma upp diskussioner 
om kultur och ursprung. Om detta sker är det viktigt att inte tillåta rasistiska eller på andra sätt kränkande 
kommentarer. 

Tips: Låt eleverna dramatisera 
dilemmaberättelserna, eventuellt som 
forumspel. Se s. 68 i Tema 3.
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Fortsättning på övning ”Dilemmaberättelser”

Kopiera och klipp ut berättelserna

Davids dilemma
David och hans kompisar är på fest. Plötsligt får Davids 
kompisar syn på hans syster. En av kompisarna tittar på 
honom och säger: Har du inte koll på din syrra, hon står 
ju där och dansar och pussas med en kille, vad gör hon 
här? David vill verkligen inte lägga sig i sin systers liv. 
Men han vet också att kompisarna kommer att snacka 
skit om systern och sprida rykten om henne bland 
kompisar och familjen.

• Vilka normer finns i berättelsen?
• Hur tror du David känner sig i den här situationen?
• Vad kan David göra?
• Vad skulle ha hänt om det var Davids bror som stod 
  och dansade och pussades med någon?

Claras dilemma
Clara älskar att spela fotboll. Många säger till henne att 
hon har potential att spela i landslaget om några år. När 
hon var yngre spelade nästan alla hennes kompisar fotboll 
men nu är det bara hon kvar. Flera av hennes kompisar har 
fasta förhållanden och har börjat prata om att skaffa barn. 
Hennes mamma säger att det är dags att hon slutar med 
fotbollen, att tjejer egentligen inte ska spela fotboll.

• Vilka normer finns i berättelsen?
• Hur tror du Clara känner sig i den här situationen?
• Vad kan en kompis eller någon annan göra för att hjälpa 
  Clara?

Adnans dilemma
Adnan är jättekär i en tjej. Han tänker på henne hela 
tiden och tycker att hon är underbar. Men hon är inte 
populär i klassen och det är ingen annan i klassen som 
tycker att hon är snygg.

• Vilka normer finns i berättelsen?
• Hur tror du Adnan känner sig i den här situationen?
• Vad kan en kompis som känner till Adnans dilemma 
  göra för att hjälpa honom?

Williams dilemma
William är 19 år. Hans syster är 18 och de går på samma 
skola. Föräldrarna har mer koll på systern än på William. 
Hon får inte göra lika mycket som han på fritiden. När det 
är någon fest på kvällen får systern inte gå. William tycker 
att det är orättvist.

• Vilka normer finns i berättelsen?
• Hur tror du William känner sig i den här situationen?
• Vad kan William göra för att hjälpa sin syster?
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Fortsättning på övning ”Dilemmaberättelser”

Kopiera och klipp ut berättelserna

Daniels dilemma
Daniel går på högstadiet och är grym på att designa kläder. 
Han designar och syr många av sina egna kläder, typ hoods och 
t-shirtar. Han får ofta beröm för sina kläder och kompisarna 
undrar var han köpt dem. När han berättar säger flera att det 
är omanligt att sy. Daniel tycker det är jättekul att hålla på med 
kläder men han vill inte förlora kompisar eller få dåligt rykte.

• Vilka normer finns i berättelsen?
• Hur tror du Daniel känner sig i den här situationen?
• Vad kan en kompis göra för att hjälpa Daniel?

Miryams dilemma
Miryams kompisar brukar fråga henne varför hon inte har 
en pojkvän. Miryam säger att hon inte har träffat någon 
intressant än. Men egentligen så är Miryam jättekär i en tjej 
som hon vet är lesbisk. Hon vet också att den andra tjejen 
är intresserad av henne. Många kompisar brukar prata illa 
om den tjejen för att hon är lesbisk. Miryam vill inte förlora 
sina vänner eller få dåligt rykte.

• Vilka normer finns i berättelsen?
• Hur tror du Miryam känner sig i den här situationen?
• Vad kan en kompis eller någon annan som känner till 
  Miryams dilemma göra för att hjälpa henne?

Jacobs dilemma
Jacob har flera nära kompisar. De hänger mycket både i skolan 
och på fritiden, har många gemensamma intressen och har 
jättekul tillsammans. Jacobs familj tycker det är konstigt att de 
flesta av kompisarna är tjejer. De frågar honom hela tiden varför 
han inte umgås med killar istället. De säger ofta till honom att 
han borde skaffa fler killkompisar som många andra killar gör. 
Dessutom kommenterar de hans klädstil på ett dåligt sätt, de 
säger att en del av hans kläder inte passar för killar. Han vill inte 
sluta umgås med sina vänner eller ändra sin klädstil men mår 
inte bra av kommentarerna från familjen.

• Vilka normer finns i berättelsen?
• Hur tror du Jacob känner sig i den här situationen?
• Vad kan en kompis eller någon annan göra för att hjälpa 
  Jacob?

Inspiration till övningen är hämtad från I hederns skugga: De unga männens perspektiv, Dilek Baladiz.
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hUr går deT med JämSTäLLdheTeN?
– Sant eller falskt-övning

Förväntningar på män och kvinnor är något vi alla förhåller oss till och förväntningarna formar oss som 
individer. Dessa genusnormer leder exempelvis till att män generellt får svårare att uttrycka känslor och att 
kvinnor generellt utför mer hushållsarbete. Konsekvenserna av olika normer för tjejer/kvinnor och killar/män 
speglas tydligt i statistik. Ett exempel på detta är att fler män än kvinnor har chefsposter.

Mål: Att eleverna ska få kunskap om hur vi påverkas av förväntningar som finns på tjejer och killar.

Instruktion:
Ställ stolarna i en ring. Se till att det finns en stol mer än antal deltagare. Läs upp påståendena nedan för 
eleverna. Om eleverna tror att ett påstående är sant ska de byta plats och om de tror att det är falskt ska de 
sitta kvar. I den här övningen gäller det att ta ställning till påståenden där det finns ett rätt svar. Övningen är 
ett sätt för dig som pedagog att förmedla fakta till eleverna. Stanna upp efter varje påstående och diskutera. 
Varför tror eleverna att skillnaderna är så stora? Vilka förväntningar och oskrivna regler för män och kvinnor 
bidrar till skillnaderna? Lägg gärna till egna faktabaserade påståenden.

Provpåstående:
Huden är kroppens största organ.
Sant

Påståenden: 
40 % av professorerna på universitet och högskolor är kvinnor.
Falskt: 19 % av professorerna på universitet och högskolor är kvinnor. 1

Kvinnorna i Sverige tar ut mer än tre gånger så mycket föräldrapenning som männen.  
Sant: Kvinnor tar ut 78 % av föräldrapenningen och män 22 %. 1

Unga män är mer oroliga än unga kvinnor för att bli överfallna eller misshandlade.
Falskt: Det är tvärtom. 27 % av kvinnorna och 8 % av männen i åldrarna 16-24 år är oroliga för att utsättas 
för överfall eller misshandel. 1

Unga män misshandlas mer än dubbelt så ofta som unga kvinnor.
Sant:  I åldersgruppen 16-24 år utsätts 5 % av kvinnorna och 12 % av männen för misshandel under ett år. 1

Statistik förändras. Titta i fotnoterna och 
uppdatera statistiken vid behov. 
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Män är styrelseordförande i 96 % av alla Sveriges börsnoterade företag.
Sant 1

Av de personer som misstänks för brott är 54 % män.
Falskt: Falskt: Cirka 80 % av de som misstänktes för brott under 2010 var män. 2

Killar har sämre självförtroende än tjejer.
Falskt: Det är tvärtom enligt forskning. 3

Den vanligaste dödsorsaken i Sverige för män mellan 15 - 44 år är olycksfall.
Falskt: Den vanligaste dödsorsaken för män mellan 15 - 44 i Sverige är självmord. Den näst vanligaste är 
olycksfall. 4   

Killar har sämre betyg än tjejer i alla ämnen utom i idrott och hälsa.
Sant: Detta gäller både i den svenska grundskolan och i gymnasieskolan. 5

Enligt forskning får tjejer oftare beröm för hur de ser ut än för vad de gör.
Sant 3

75 % av de som dödas i trafiken är män.
Sant. Siffran är från 2009. 6

Tjejer och killar mellan 10 och 18 år städar sitt rum lika ofta.
Falskt: 62 % av killarna och 76 % av tjejerna mellan 10-18 år städar sitt eget rum. 7

2 % av de som misstänks för sexualbrott är kvinnor.
Sant: År 2010 anmäldes ungefär 17 000 sexualbrott och 2 % av de misstänkta förövarna var kvinnor. 2

50 % av de som misstänks för misshandel av kvinnor är män.
Falskt: 85 % av de som misstänktes för misshandel av kvinnor under 2010 var män. Det året gjordes det 
nästan 30 000 anmälningar om misshandel av kvinnor. I 75 % av fallen var den misstänkte gärningsmannen 
bekant med kvinnan, i 50 % av fallen en närstående (t.ex. sambo, partner, förälder eller syskon). 2

33 % av de som misstänks för misshandel av män är bekant med offret. 
Sant: 2010 gjordes drygt 40 000 anmälningar om misshandel av män, offret var bekant med gärningsmannen 
i 33 % av fallen och närstående i 7 % av fallen. I 9 av 10 fall är det män över 18 år som misstänkts för 
misshandel av andra män. Enligt statistiken utsätts alltså fler män för våld men fler kvinnor utsätts för våld i 
nära relationer. 2

1. På tal om kvinnor och män: Lathund om jämställdhet 2012. SCB 2012.
2. Brott och statistik. Brottsförebyggande rådet. 2012. 
3. Plats för tjejer och killar.  LSU. 1998.
4. Dödsorsaker 2010. Socialstyrelsen 2011.
5. Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval. Skolverket. 2006.
6. Vägtrafikskador 2010. Trafikanalys. 2011.
7. Barns och ungdomars välfärd, SOU 2011:55. Socialdepartementet 2011.

Fortsättning på övning ”Hur går det med jämställdheten?”
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geNUSNormer här och där, meN När?
– Sant eller falskt- och diskussionsövning

Vad som uppfattas som feminint eller maskulint varierar beroende på tid, plats, sammanhang och situation. Det 
handlar om allt från utseende och yrke till rollen som förälder. Många gånger ser vi dessa oskrivna regler som 
självklara och ”naturliga”. Men om vi blickar bakåt i historien och ut i världen förstår vi lättare att genusnormer 
är något vi lär oss. Denna insikt kan ge styrka att våga utmana genusnormer och stötta andra som gör det.

Mål:  Att få förståelse för hur genusnormer skiftar beroende på tid och plats.

Instruktion: 
Ställ stolarna i en ring. Se till att det finns en stol mer än antal deltagare. Läs upp påståendena nedan. Eleverna 
ska byta plats om de tror att påståendet är sant och sitta kvar om de tror att det är falskt. Här finns det alltså 
ett rätt och ett fel svar. Efter varje påstående följer en eller flera diskussionsfrågor. Låt eleverna diskutera i 
smågrupper innan ni diskuterar i helgrupp. Vänd och vrid på diskussionsfrågorna tillsammans. 

Provpåstående:  
Zebror är vita med svarta ränder.
Falskt: Zebror är svarta med vita ränder. Forskare har kommit fram till att zebrans grundfärg är svart. 

Påståenden:
Det ansågs snyggt att tjejer hade runda/mulliga former i början på 1900-talet i Sverige.
Sant: Det finns många nutida och historiska exempel i världen där stora/tjocka kvinnliga kroppar anses vackra. 1

Diskutera: Hur ska en tjej idag se ut för att anses vara snygg? Hur skulle en tjej som anses snygg idag ha 
uppfattats i början av 1900-talet? Kan det variera i olika grupper och på olika platser? Exempel?

På 1700-talet var det mode för rika män i Sverige att klä sig i bl.a. knästrumpor, 
klackskor, peruk, vitt puder och rött läppstift.
Sant.
Diskutera: Hur ska en kille se ut för att anses vara snygg idag? Hur skulle en kille som anses snygg idag ha 
uppfattats på 1700-talet? Kan det variera i olika grupper och på olika platser? Exempel?

Kända och populära kvinnor har alltid tagit bort hår under armarna. 
Falskt: På 30-talet var det vanligt att se bilder på kvinnliga hollywoodstjärnor med synligt hår under armarna.
Diskutera: Vilken reaktion skulle en känd kvinna med synligt hår under armarna få idag? Var på kroppen kan 
man se hår på tjejer i Sverige idag? Kan det variera i olika grupper och på olika platser? Exempel?
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I hela världen anses balettdansare vara ett kvinnligt yrke. 
Falskt: I Ryssland har en kille som är balettdansör ofta hög status.
Diskutera: Var i världen och bland vilka grupper anses följande yrken manliga: frisör, bankman, skräddare? 
Vilka yrken anses vara manliga idag? Kan det variera i olika grupper och på olika platser? Exempel?

I Skottland, Indien, Saudiarabien och Eritrea finns det kjol- eller klänningsliknande 
klädesplagg för män. 
Sant: I dessa och på många andra platser är det vanligt med kjol eller klänningsliknande klädesplagg för män. 
I Skottland används den kjolliknande kilten av många män vid speciella högtider. Klänningsplagget galabia/ 
jalabiya används i bland annat Eritrea av många män till vardags eller vid speciella högtider. 2

Diskutera: Kan ni ge fler exempel på var och när män bär klänning eller kjol? 

Äktenskap mellan en kvinna och flera män förekommer och har förekommit på olika 
platser i världen.
Sant: Till exempel i Sri Lanka, Tibet, Kanada och Indien. Det finns också de som är tillsammans med flera 
personer samtidigt eller har förhållanden där fler än två personer ingår. Dessa förhållanden kallas 
polyamorösa. 3, 4, 5

Diskutera: Vilka typer av äktenskap finns och vilka är vanligast idag (i Sverige och i världen)? Varför är det 
ovanligt med romantiska kärleksfilmer som visar förhållanden där fler än två personer ingår? 

En familj består alltid av en mamma, en pappa och ett eller flera barn.
Falskt: En familj kan se ut på många olika sätt.  
Diskutera: Hur kan en familj se ut på olika platser i världen? Vilka kan ingå i en familj? Vilka kan bo 
tillsammans? Vem bestämmer vad i de olika familjerna?

Det har alltid funnits två kön.
Falskt: Före 1800-talet ansågs det i västvärlden bara finnas ett kön. Tidiga obduktioner gjorde att man 
trodde att kvinnans livmoder med äggstockar var en inverterad penis med testiklar. Män ansågs dock vara 
varmare än kvinnor vilket gjorde att deras genitalier utvecklades mer och ”ramlade ut”. I flera kulturer finns 
det dessutom möjlighet att byta könstillhörighet eller könsroll. I Pakistan och Indien finns en stor grupp 
människor som varken ses som män eller kvinnor, de kallas hijras. Hijras har hög status på många platser i 
dessa länder utifrån tradition och religion. I Indien vill man nu införa ett tredje kön i passet. 6 och 7 

Diskutera: Varför gör vi så stor skillnad på människor beroende på vilket könsorgan eller vilka 
könshormoner de har? Hur skulle ett samhälle som inte delar in människor i män och kvinnor kunna se ut?

Fortsättning på övning ”Genusnormer här och där, men när?”
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Fortsätt diskutera:
• Försök komma på andra genusnormer från olika delar av världen, under olika tider eller i olika sammanhang.
• Försök komma på genusnormer som förändras just nu (i Sverige eller någon annanstans i världen).
• Hur vill ni att normer för tjejer och killar ska se ut om 100 år (utseende, yrken, kroppsspråk, beteende etc.)? 

1. Patterns of Culture. Ruth Benedict. Mariner Books. 1934
2. Brev till författarna från Ruth Tedros. 6 oktober. 2010
3. Anthropology: What Does It Mean To Be Human?  Robert H Lavenda, Emily A Schultz. Oxford University Press. 2011
4. A Study of Polyandry. Prince Peter of Greece and Denmark. The Hague, Mouton. 1963
5. Atlas of World Cultures. G. P. Murdock. University of Pittsburgh Press. 1981
6. Making Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud. Thomas Laqueur. Harvard University Press. 1992
7. Neither Man Nor Woman: The Hijras of India. Serena Nanda. Wadsworth. 1998

Fortsättning på övning ”Genusnormer här och där, men när?”

Den här övningen passar bra att göra i 
grupper med elever som har erfarenheter 
från olika delar av världen.
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NormcIrkeLN
– Diskussionsövning

Att utmana normer väcker ofta reaktioner. Reaktionerna kan vara positiva och negativa, de kan innebära 
kommentarer, tillrättavisningar, blickar och osynliggörande. För att eleverna ska känna en vilja att förändra 
begränsande normer är det bra att de börjar med att fundera på vad de tycker borde förändras. 

Mål: Att eleven utifrån reflektion och diskussion ska känna vilja och lust att förändra och vidga normer som 
fungerar begränsande.

Instruktion:
Del 1: Meningarna på nästa uppslag beskriver olika situationer. Kopiera meningarna och klipp ut dem. Rita 
en stor cirkel på tavlan och skriv ”inte norm – reaktioner” i utkanten. Rita sedan en innercirkel och skriv ”norm 
– inte reaktioner” inuti. Dela in eleverna i smågrupper och dela ut lapparna till eleverna. Låt varje grupp under 
några minuter diskutera och fundera över om situationen i deras mening är norm (och alltså INTE skulle leda 
till reaktioner) eller inte är norm (och alltså skulle leda till reaktioner). Eleverna fäster sedan meningarna på 
tavlan. Påpeka att det inte handlar om vad eleverna själva tycker, utan vad de tror att de flesta skulle svara om 
de blev tillfrågade. Kan situationen leda till reaktioner; är den norm eller inte norm?

Gå igenom situationerna på tavlan och låt grupperna berätta om sina diskussioner.

En 
person 
som...

En 
person 
som...

En 
person 
som...

Norm - 
INTe reAkTIoNer

INTe Norm - 
reAkTIoNer

Två 
tjejer 
som...

Två killar 
som...

En kille 
som...

En kille 
som...

En kille 
som...

En tjej 
som...

En tjej 
som...
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Låt eleverna reflektera över vad som har betydelse för om de olika situationerna leder till reaktioner 
eller inte.
• Spelar det någon roll i vilket sammanhang eller på vilken plats det sker? 
• Spelar det någon roll hur gamla personerna är?
• Spelar det någon roll om det är killar eller tjejer?

Del 2: I det här steget ska eleverna fundera på vilka normer de vill ska förändras. Låt grupperna diskutera 
vilka av deras situationer de vill flytta från yttercirkeln inte norm till innercirkeln norm eller tvärtom. Förklara 
att det i det här steget handlar om att utgå från sin egen åsikt, hur skulle de vilja att det såg ut ”i den bästa 
av världar”. Grupperna flyttar bara sina egna lappar.

Fortsätt diskutera:
• Hur skulle en värld utan normer se ut?
• Vilka normer vill vi ha? 
• Hur kan vi tillsammans förändra normer som vi tycker är dåliga?
• Vilka strategier kan användas? 
• Hur kan vi påverka kommande generationer att förändra normer vi inte vill ha?

Fortsättning på övning ”Normcirkeln”
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Kopiera och klipp ut situationerna

Fortsättning på övning ”Normcirkeln”

En person som kommer in i 
tunnelbanan klär av sig alla 
kläder.

En man som är 52 år gifter sig med 
en tjej som är 19 år.

En kille som är 7 år drömmer om att 
bli make-up-artist.

En tjej har haft sex med 5 olika 
personer. Hon pratar om det 
öppet inför sina klasskompisar.

En tjej är på sin fasters 50års-fest. 
Hennes pappa pratar med hennes 
farbröder. Han säger något som 
tjejen inte håller med om. Hon 
avbryter pappan och säger vad hon 
tycker.

En kille är 18 år. Hans syster är 17. 
De är på samma fest. Systern strular 
med en kille. Han lägger sig inte i.

En person tränar med bar 
överkropp på gymmet.

En kille går hand i hand med sin 
pojkvän i centrum.

Två tjejkompisar som är 19 år går i 
armkrok när de promenerar i 
centrum.

En kvinna som är 25 år har 
bestämt sig för att hon inte vill 
ha barn.

Killar i ett fotbollslag kramar 
varandra när någon i laget har gjort 
mål.

En kille som är 16 år gråter när hans 
kompisar har tagit hans jacka.

En kille som är 7 år gråter när 
hans kompisar har tagit hans 
jacka.

En tjej tar med sin flickvän när 
hennes mormor fyller år.

Två killkompisar som är 19 år går 
i armkrok när de promenerar i 
centrum.

En tjej går ut med håriga ben 
på sommaren.

En tjej ville inte låta föräldrarna vara 
med och påverka vem hon ska gifta 
sig med.

En kille går ut med rakade ben på 
sommaren.

En kille går hand i hand med sin 
pojkvän i centrum.


