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Öppenhet handlar inte om att
visa upp och manifestera min
sexuella läggning.
Öppenhet för mig handlar
om att slippa behöva dölja
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vem jag är som människa.

Utanförskap & ohälsa
Det borde vara en självklarhet att alla unga, oberoende av könsidentitet,
sexuell läggning, funktionsförmåga och bakgrund ska känna sig välkomna
och trygga både i skolan och på fritiden. Så är det tyvärr inte. Unga
hbtq-personer mår sämre än befolkningen generellt och utsätts i högre
utsträckning för mobbing, kränkningar, hot och våld. Många unga känner sig
utanför och drar sig därför undan från sport- och fritidsaktiviteter. Men vi
vuxna har både möjlighet och ansvar att förändra det!

VAD ÄR NORMER ?

KÖNSNORM
Alla människor har en könsidentitet i vilken vi kan vara trans eller cis. Ordet
cis betyder ”på samma sida” och syftar på personer som följer samhällets
könsnormer och som identifierar sig som antingen kvinna eller man.

NORM
En norm är en social regel som beskriver vad som är önskvärt och efter

Trans betyder ”gå över” eller ”överskrida”. Det finns många olika sätt att
vara transperson på, men gemensamt är att en på något sätt bryter mot
förväntningar och könsnormer. Läs mer om ”Trans och cis” på umo.se

strävansvärt. Vi tänker oftast inte på att dessa föreställningar och fördomar
finns överallt. Sexualitet, kön och funktion är områden som omgärdas av
starka normer. Vissa normer kan vara begränsande och exkluderande och
normbrytare kan straffas med trakasserier och ibland till och med fysiskt våld.

FUNKTIONSNORM
... tar för givet att alla kan gå, höra, se och läsa. Läs mer under ”Funka
olika” på umo.se

HETERONORM
... utgår ifrån att alla är heterosexuella och vill leva i tvåsamhet. Den utgår
ifrån en tydlig könsuppdelning med givna könsroller, där tjej och kille åtrår

TIPS

Hen är ett könsneutralt pronomen som du kan använda

varann. Homosexualitet värderas också lägre än heterosexualitet. Läs mer

istället för han eller hon. Fråga gärna ungdomarna

på ”Hetero överallt” på umo.se

vilket pronomen de föredrar bli kallade själva.

NORMKRITIK
I TRE DELAR

STEG 2
NA

FUNDERA ÖVER KONSEKVENSER

Vi måste förändra vårt sätt att tänka för att skapa en verksamhet som
rymmer människors mångfald. Vad skulle det få för konsekvenser att
ifrågasätta och bryta mot begränsande normer och ideal? Vilket handlings
utrymme har jag och vilket handlingsutrymme har ungdomarna jag jobbar
med? Genom att gå före och visa att det är viktigt att kunna ifrågasätta be

STEG 1

gränsande normer så kan du skapa en tryggare plats för alla att utvecklas på.

SÄTT PÅ DIG NORMGLASÖGONEN
Stanna upp och fundera kring vilka normer och föreställningar som råder
i din omgivning. Tänk att du sätter på dig ett par “normglasögon” genom
vilka du skärskådar och analyserar dig och din omgivning. Vad tänker jag om

STEG 3
SÄTT IGÅNG OCH BRYT !

manligt och kvinnligt? Använder jag orden ”normalt”, ”naturligt” och i så fall

Ta en diskussion om hur ni konkret kan jobba för att verksamheten bli mer

när? Vilka antaganden gör jag om ungdomarna jag möter? När bekräftar jag

inkluderande och hur ni praktiskt kan ingripa i situationer när ni ser att

normer och när bryter jag normer? Vänd på perspektivet och fundera över

personer exkluderas. Det viktigaste är att analysera hur vi talar och bemöter

hur ungdomarna upplever verksamheten du jobbar i? Kan alla känna sig

varandra. Försök att lägga dina antaganden åt sidan och möt personer som

sedda och inkluderade oavsett bakgrund?

de är och inte hur du tror att de är.

Att jobba normkritiskt är ett ständigt
pågående arbete och inget som går
att bockas av på att-göra-listan. Det är
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ett analytiskt förhållningssätt som du
likt glasögon betraktar världen med.
Det tar tid att förändra invanda mönster och normer. Om det blir fel, ge
inte upp utan fundera istället på varför det gick snett och hur du kan agera
nästa gång. Ta mod till dig och våga göra om och förändra din verksamhet.
Diskutera med dina kollegor om vilka

På så vis tar vi ansvar för allas rätt att känna sig sedda och välkomna i din

utmaningar som unga kan stöta på

organisation.

inom er verksamhet. Vilka möjligheter
har ni att jobba för att öka ungdomars
trygghet och självkänsla ? Förändringen
börjar hos dig, bli en normkritisk ledare !

TIPS

Agera alltid när du ser och hör en kränkning. Ingrip
genom att ställa öppna följdfrågor och be involverade
personer förklara och argumentera för beteende eller
uttalanden. Till exempel ”Hur tänkte du när du sa så ?”
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Försök att undvika slentrian

Det är bra om det finns ett omklädnings
rum där en kan få byta om ensam. Alla
känner sig inte bekväma med upp

Fråga ungdomarna vilket

delningen i tjej- och killomklädningsrum

pronomen de föredrar att

och det kan finnas andra anledningar till

bli kallade: hon, hen eller

att en föredrar att byta om själv.

han. På så sätt visar du

mässigt könsbestämmande,

att du inte tar någons

Agera alltid när du

som att säga ”Hej tjejer !”

könsidentitet för given.

hör en kränkning.

till en grupp som du

Kränkningar är aldrig

uppfattar som tjejer.

”på skoj”.

Säg partner istället för pojk-/
flickvän så förutsätter du inte
någons sexuella läggning.

En person kan ha en
funktionsnedsättning, men

Följande ord används
slentrianmässigt men
ska helst undvikas; rätt /
fel, naturligt /onaturligt
och normalt /onormalt.
Använd heller vanligt och
mindre vanligt.

I enkäter eller deltagarlistor där kate

personen är aldrig bara sin

gorierna ”tjej” och ”kille” finns med,

funktionsnedsättning. Se

lägg även till alternativa kategorier som

personens olika egenskaper

”vet ej /vill ej definiera” och ett öppet

och intressen.

alternativ där man själv får fylla i det

Se till att det finns könsneutrala

som passar. På så vis exkluderas inte

toaletter så att en inte måste

transpersoner.

välja mellan tjej- eller killtoan.

PÅ TAL OM 6
Hitta mer information om hur du kan jobba normkritiskt på
patalom6.se. Där får du tillgång till hundratals lektionsupplägg,
diskussionsfrågor och övningar. Du kan också provtitta på våra
29 kortfilmer och om du vill visa dem i undervisningen så kan
du köpa vårt filmpaket!
På tal om 6 kan ge dig och din verksamhet kunskap, arbets
metoder, handledning och inspiration till fortsatt normkritiskt
arbete med dina ungdomar.

www.patalom6.se
info@patalom6.se
info@grrltech.se

