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Hej! 

Kul att du vill använda dig av Värsta fördomens metodmaterial!
Värsta fördomen (2012-2015) var ett antirastiskt projekt som uppmuntrade till dialog kring 
normer, fördomar och värderingar för att motverka rasism och utestängande normer både 
inom och utanför Scouterna. 
Genom Värsta fördomen fick vi inom Scouterna, både som organisation och på individ nivå, 
se oss själva och våra egna fördomar. Att förstå hur normer hör ihop med fördomar gör att 
vi lättare kan upptäcka om vi gör något som kan få någon annan att känna sig utanför. När 
vi förstår våra fördomar kan vi förändra hur vi agerar. På så sätt kan vi tillsammans göra 
 Scouterna till en organisation där fler känner sig hemma.

Tanken med metoderna i det här materialet är att först lära ut om vad normer är, hur 
de påverkar våra fördomar och värderingar, för att sedan hämta hem det abstrakta till del-
tagarnas verklighet och få dem att fundera över normer i deras direkta omgivning och hur de 
själva kan påverka. 

Att fokusera på normer, fördomar och värderingar under t.ex. en hel helg eller ett 
 sommarläger gör det möjligt att gå djupare in i övningar och diskussioner än om de 
 genomförs under ett vanligt möte. Men det är givetvis också ett alternativ att använda delar 
av det här materialet uppdelat på flera avdelningsmöten.

Det kan vara precis lika givande att göra övningarna i ledarteamet eller styrelsen, som 
med dina äventyrare och utmanare.

METODERNA ÄR UPPDELADE I FYRA BLOCK 
1. I det första möter vi normer och lär oss mer om vad det är. 
2. Det andra blocket går djupare in på teori kring makt, tolerans, rasism och normkritik.
3. Därefter vänds blicken inåt och i block tre och vi får titta på oss själva och vår egen position. 
4. Fjärde blocket handlar om att förändra! 

Metoderna som används i Värsta fördomens metodmaterial är framtagna inom projektet, men 
övningarna är inspirerade av eller lånade från andra metodmaterial. Där vi har lånat eller 
inspirerats anges det var vi hämtat inspiration.



VÄRSTA FÖRD     MEN

4

INNAN NI BÖRJAR 
Kom ihåg att blocken som utgör det här metodmaterialet inte är några föreläsningar, utan 
workshops där du som ledare tillsammans med deltagarna diskuterar och reflekterar kring 
övningarna ni gör. I inledningen till varje block finns instruktioner till dig som ledare med 
förslag på hur du kan lägga upp den workshop som är kopplad till respektive block. Vill du 
fördjupa dig ytterligare i de olika ämnena hittar du en lista med tips på litteratur och länkar 
längre bak i materialet. 

FÖR DIG SOM LEDARE
Som ledare är det viktigt att du bjuder på ditt engagemang, känner in gruppen och är nyfi-
ken på deltagarna och deras erfarenheter. Lämna utrymme för deltagarna att själva sätta rib-
ban för det samtal som förs. Som ledare så lyssnar du, ställer öppna frågor och är ärlig med 
dina tankar. Du deltar inte själv genom att markera dina synpunkter eller värdera deltagarnas 
åsikter, men är aktiv som ledare med frågor och funderingar.

Värsta fördomen bygger till stor del på övningar om värderingar, där deltagarna ska ta 
ställning och stå för en åsikt, vilket ibland kan vara svårt. Viljan att passa in och accepteras 
av gruppen kan vara stor, det är därför möjligt att flera av deltagarna följer dem med mycket 
makt i stället för att stå för sina egna åsikter. Låt det vara som det är och lita på att det ändå 
sker något med deltagarna när ni diskuterar och reflekterar. 

Att leda värderingsövningar kräver ett visst förarbete. Det är därför viktigt att du själv 
bottnar i dina värderingar och därmed kan behålla ett lugn och en nyfikenhet på gruppen
och deltagarna, som troligtvis bär på olika åsikter och erfarenheter. Det är viktigt att upp-
muntra gruppen, men var noga med att inte stötta en viss åsikt. Den som vågar tycka 
något själv och delar med sig av sina tankar är modig och som ledare lyssnar du och ställer 
följdfrågor som kan få deltagarna att gräva djupare. I stället för att fråga ”varför” kan du be 
deltagaren att berätta mer och fråga hur den tänker, förtydliga gärna med att säga ”har jag 
uppfattat dig rätt om…”. Även om de säger något för att provocera, be deltagarna (så länge 
det de säger inte är kränkande) att utveckla sina tankar. Det kan vara så att du personligen 
inte håller med en deltagares åsikter men det är viktigt att ta dem på allvar.

Många värderingsövningar går fort, deltagarna ska fatta stora beslut på kort betänketid. 
Det är viktigt att det går snabbt, annars är det lätt att deltagarna tänker på hur åsikten upp-
fattas och inte säger hur de egentligen tycker, utan hur de vill eller tror att de borde tycka.
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När du som ledare använder Värsta fördomens metodmaterial så är det bra att tänka på följande:
•  Din roll är inte att föreläsa utan att uppmuntra till stor delaktighet genom att försöka   
 få med alla i diskussionerna och fördela ordet rättvist. 
•  Låt alltid deltagarna tala till punkt. De kan ha tankar som inte är färdigutvecklade,   
 och kanske därför säger något halvluddigt och långsamt, men som ändå är viktigt. 
 Genom att lyssna och låta alla tala till punkt förmedlar du som ledare att det verkligen är  
 okej att prata och uttrycka sin åsikt.
•  När ett samtal eller en utläggning svävar iväg för långt från övningen eller ämnet så är det
     okej för dig som ledare att avbryta.
•  Att någon inte pratar och aktivt deltar betyder inte att den inte förstår eller tar till sig   
 budskapet.
•  Sammanfatta diskussioner och tankegångar för att försäkra dig om att du och alla andra  
 har förstått innan ni går vidare med nästa övning.
•  Var beredd på att komma med egna exempel som du känner dig bekväm med att dela  
 med gruppen om det är så att deltagarna har svårt att hitta något att säga.

BEGREPP OCH ORDLISTA
I det här materialet används många begrepp, därför finns det en ordlista längst bak i det här 
materialet där begrepp som är vanligt förekommande när man pratar om normer, värdering-
ar och fördomar är beskrivna. De begrepp som du hittar i ordlistan skrivs i det här materialet 
med fet text. 

Tänk också på att använda begrepp som är anpassade för målgruppen. Om du uttrycker 
dig på ett sätt som deltagarna inte förstår skapar det osäkerhet i gruppen som kan göra att 
vissa inte vågar uttrycka sig. Var därför noga med att vara tydlig i allt du säger, förklara nya 
begrepp för deltagarna och förvänta dig inte att någon förstår det som inte sägs rakt ut.

GRUPPKONTRAKT OCH INFORMATION
För att från början ha bra förutsättningar för att göra övningar om normer, fördomar och 
värderingar behövs ett klimat som uppmuntrar till samtal och diskussion där alla i gruppen 
känner sig trygga och bekväma. Då det är många svåra ämnen som ska lyftas är det bra att 
sätta upp gemensamma regler, så att alla ska känna sig bekväma att prata, men där samtalet 
inte blir kränkande och exkluderande. Om någon frångår reglerna är det lätt att bara påmin-
na om vad gruppen tillsammans kommit fram till. Skriv ner vilka regler ni vill ha i gruppen 
så att alla kan se dem och känna sig trygga, till exempel: 
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• Det som sägs i gruppen stannar i gruppen.
• Ifrågasätt inte varandras berättelser.
• Ingen gör eller säger något med syfte att kränka någon annan. Så ta dig tid och ge   
 andra tid till att förklara vad du/de menar. 
• Respektera varandra, till exempel genom att vara tyst när någon pratar.
• Vi behöver inte ha samma erfarenheter. 
• Det är viktigare att prata om vad vi tycker och tänker än att ”svara rätt”.
• Var och en fattar sina egna beslut, ingen har rätt att bestämma över någon annan i   
 en övning som handlar om värderingar.

Låt även gruppen fundera över hur de vill arbeta för att alla ska kunna delta efter sin egen 
förmåga. Vissa kanske har ett behov av att stå upp när de lyssnar, andra vill hellre sitta och 
någon annan behöver skriva eller rita för att kunna fokusera. 

För skapa en trygghet i gruppen kan det vara bra att berätta om vilka övningar som 
kommer göras och i vilken ordning. Information om när det är okej att ta paus och om det 
t.ex. kommer att finnas fika är också bra att berätta om. Det gör att deltagarna kan vara mer 
närvarande när de vet vad som kommer härnäst och inte behöver sitta och fundera på det. 
Du som ska leda övningarna kan själv bestämma hur mycket information som behövs om 
varje block, men en bra sak att tänka på är att informera om vilka pass som är övningar där 
deltagarna får röra på sig och vilka som är mer fokuserade på att lyssna.

ANTECKNINGAR
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NORMKRITIK ELLER TOLERANSPEDAGOGIK?
Värsta fördomen är ett normkritiskt metodmaterial, vilket innebär att vi fokuserar på struk-
turer som delar upp oss i de som följer och de som bryter normen. I Värsta fördomen granskar 
vi oss själva och det vi tar för givet, och funderar över vad det innebär att samhället ser ut 
som det gör, och vilka vi välkomnar och vilka vi inte välkomnar till scoutrörelsen. Genom 
att ställa frågan ”för vem är det här anpassat?” vill vi väcka tankar kring hur det känns att 
vara den som samhället inte är anpassat efter.

Normkritik är ett vanligt sätt att arbeta med värderingar och förändring. En annan metod 
är tolerans. Tolerans bygger på idén om att vi ska lära känna det som är annorlunda och 
 acceptera det för vad det är. Maktobalansen mellan den som passar in i normen (normföljaren) 
och den som står utanför (normbrytaren) kvarstår, eftersom det bara är normföljare som kan 
ta sig utrymmet och makten att säga att det som avviker är okej.

I Värsta fördomen arbetar vi utifrån tanken att tolerans håller kvar normbrytande grupper 
och personer i ett utanförskap, medan ett normkritiskt perspektiv kan bidra till avkategori-
sering (se kategorisering) och en maktfördelning som inte bygger på fördomar.

TOLERANS: 

Fokuserar på avvikelsen, 
normbrytaren

Syftar till att skapa tolerans
för normbrytaren

Försöker motverka hat 
och fientlighet

NORMKRITIK: 

Fokuserar på normen, norm-
följaren

Utgår från hur normer skapas 
och upprätthåller ojämlika 
maktförhållanden 

Försöker skapa inkluderande 
och jämlika förhållanden
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Efter att ett bra gruppkontrakt har skapats är det bra att börja med att gå 
igenom begrepp som normer, fördomar och kategorisering med deltagarna. 

FÖR DIG SOM LEDARE
I block 1 gör vi övningarna Hela havet stormar, Ett steg fram och Ramarna som fungerar bra 
som en ögonöppnare för deltagarna. För att kunna prata om normer, fördomar och kategori-
sering med deltagarna är det först viktigt att du som ledare vet vad begreppen är och vad de 
innebär. Här nedan hittar du begreppen beskrivna. 

VAD ÄR NORMER, FÖRDOMAR OCH KATEGORISERING?
Normer kan beskrivas som oskrivna regler. Helt enkelt saker som vi tar för givet och som vi 
vet utan att någon behövt berätta det för oss, t.ex. hur vi står i kö i mataffären. Förenklat kan 
vi säga att normer skapas och förs vidare genom att många gör, tänker och säger på samma 
sätt. Ofta har vi en föreställning om hur något eller någon ”är” eller ”ska vara”. Även om vi 
inte själva gör eller är så, så vet vi hur det ”egentligen” ska vara. Eftersom reglerna är oskrivna 
och osynliga är de så självklara för oss att de ibland är svåra att se, vi följer dem oftast utan 
att ifrågasätta. På så sätt är vi själva med och bidrar till att både bra och dåliga normer fort-
sätter att finnas. Därför är det viktigt att vi tränar oss på att se och uppmärksamma normer.

Fördomar är en förutfattad idé om hur någonting eller någon är. Vi bär alla på fördomar 
av något slag. Att sortera in människor i olika kategorier och grupper är nödvändigtvis inte 
något som är negativt utan det kan vara ett sätt för oss att hantera intryck från vår omvärld. 
Men vi gör ofta felaktiga antaganden om människor och klumpar ihop och skuldbelägger 
hela grupper för vad någon i gruppen har gjort eller påstås ha gjort. De felaktiga antaganden 
bygger på generaliseringar eller tidigare erfarenheter, som gör att vi drar alla över en kam, 
trots att alla grupper består av individer som är olika. Det är när vi värderar grupper olika 
utifrån dessa generaliseringar som det blir skevt. Det är därför bra att försöka fundera på vil-
ka fördomar du själv har och försöka ifrågasätta både dina egna och andras fördomar, för de 
kan spela roll och få allvarliga konsekvenser. Hat och förföljelse av olika grupper börjar med 
och motiverats med hjälp av just negativa stereotyper och fördomar om människor.

1 Uppmärksamma
normerna
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ÖVNING HELA HAVET STORMAR 
30 minuter.
Övningen finns i flera metodmaterial om normer, bland annat i O/Lika – 
Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering.

MATERIAL
Stolar och musikspelare. Om deltagare använder rullstol markeras platserna på golvet. 
Om deltagare har hörselnedsättning byts musiken ut till en lampa som tänds och släcks.

VAD
Det här är en övning där deltagarna ska röra sig runt utställda stolar eller markeringar på 
golvet medan musik spelas. Det finns färre antal stolar utställda än antal deltagare. När mu-
siken tystnar gäller det för deltagarna att sätta sig på en av de lediga stolarna eller ställa sig 
vid en av markeringarna. 

VARFÖR
Deltagarna ska börja tänka på att alla inte har samma förutsättningar i samhället. Deltagarna 
får uppleva orättvisa och komma åt känslor kopplade till orättvisor och också ett gemensamt,
mindre laddat språk för orättvisor.

HUR
Börja med att berätta att ni nu ska leka Hela havet stormar. Ställ upp stolar i två rader med 
ryggarna mot varandra, en stol färre än antalet deltagare.

Förklara att du kommer att spela musik och när du gör det så ska deltagarna ta sig runt 
stolarna. När musiken stängs av ska deltagarna så snabbt de kan sätta sig på en ledig stol. 
Den som blir utan en stol åker ut och får i uppgift att observera leken och fundera på vad 
det är som händer.

Lek en eller två ”utslagningar” där alla får vara med på samma villkor. Avbryt sedan och 
dela in deltagarna i två grupper, bananer och apelsiner. Berätta att de olika grupperna nu 
kommer att få varsin extra regel att förhålla sig till:
• Bananerna går runt stolarna som vanligt.
• Apelsinerna ska, förutom att ta sig runt stolarna där de ska sätta sig, ta sig hela vägen bort 
och runt en ledare eller stol som ställts upp en bit från de övriga och sen tillbaka till ”sittstolarna”.

1 Uppmärksamma
normerna
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1 Uppmärksamma
normerna

Ta bort så många stolar som behövs för att det ska vara en stol färre än det nya antalet del-
tagare. En ledare (alternativt en stol) ställer sig sen en bit bort från de andra stolarna.
Fråga om det är något som är oklart. När alla är med på vad de ska göra börjar övningen 
genom att starta musiken. När du har pausat musiken och någon har åkt ut tar du bort en 
eller två stolar till och startar musiken igen. Fortsätt leken tills det finns en vinnare.
När ni har en vinnare, samla alla deltagare och öppna upp för en diskussion om övningen. 

DISKUSSION
• Vem vann, kom tvåa, trea och så vidare. Vilken frukt tillhörde den som vann? Finns det 
något mönster i vem som kom sist och först? Oftast är det någon från grupp bananerna som 
vinner, men om någon från grupp apelsiner som gör det är det viktigt att prata om att den 
personen var tvungen att anstränga sig mer för att vinna och att koppla det till verkligheten.
• Var reglerna rättvisa?
• Hur kändes det att vara apelsin/banan?
• Om vi tänker att den här leken motsvarar samhället: vilka är apelsinerna/bananerna då?
• Har vissa grupper det lättare än andra i samhället? Vilka är de grupperna?
• I den här leken var det vi som bestämde reglerna. Vem är det som bestämmer reglerna i
  samhället? Finns det osynliga regler i samhället? Vad händer om en inte följer dessa, eller   
  passar in i dessa?

Avsluta diskussionen med att prata om begreppet normer. Berätta för deltagarna hur 
begreppet normer vanligtvis definieras. Fråga deltagarna om de kan komma på någon norm. 
Fråga också vad de tror att normer har att göra med övningen som ni just gjort. Låt diskus-
sionen ta några minuter och avrunda sedan med att förklara att det är normer som gör att 
vissa personer har bättre förutsättningar, eller mer fördelaktiga regler än andra, eftersom de 
passar in i normen och att det finns de som inte gör det.

TÄNK PÅ
Det är bra om den som sköter musiken står med ryggen mot gruppen, så att det inte blir 
diskussion om att övningen är riggad.  
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ÖVNING ETT STEG FRAM 
40 minuter.
Övningen finns bland annat i O/Lika – ett metodmaterial mot fördomar 
och diskriminering.

MATERIAL
Rollkort (finns längre bak i det här materialet för kopiering). 

VAD
Ett steg fram är en övning där deltagarna får ta ställning till olika påståenden utifrån en tilldelad 
roll och förflytta sig i rummet utifrån sitt ställningstagande. Efter övningen diskuteras upp-
levelsen av att vara kvar på samma plats eller att röra sig framåt. Var en hamnar i rummet 
kopplas till olika roller i samhället. 

VARFÖR
Deltagarna ska få en ökad förståelse för hur olika egenskaper och grupptillhörigheter kan 
föra med sig privilegier i samhället.

HUR
Börja med att be deltagarna ställa upp sig på rad längs en av rummets väggar (städa undan i 
rummet så att det finns en fri yta att röra sig på).

Förklara för deltagarna att ni ska göra en övning där de ska föreställa sig att de är någon 
annan och hur det är att vara den personen. Berätta att varje deltagare kommer att få ett 
rollkort där det finns en kort beskrivning av en person som de inte ska visa för någon annan. 
Deltagarna ska under hela övningen tänka att de är personen på rollkortet. Berätta att när de 
fått rollkortet kommer de att få en liten stund för att fundera över vem personen är. Efter det 
kommer du att läsa upp påståenden, och de som känner att de utifrån personen de har på 
sitt rollkort kan säga ja till ett påstående rör sig framåt.

Fråga om det är något som är oklart. Om ja, förklara, fortsätt annars med övningen och 
dela ut rollkorten.

1 Uppmärksamma
normerna
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1 Uppmärksamma
normerna

För att hjälpa fantasin på traven uppmanar du nu deltagarna att fundera över:
• Vad gör den här personen på dagarna? Jobbar, går i skolan, är hemma?
• Vilka personer finns runtomkring den här personen? Har den familj, vänner?
• Var bor den här personen?
• Brukar personen åka på semester? Om ja, vart?
• Vad är personens hemligaste hemlighet?

Ge deltagarna någon minut att sätta sig in i sin roll innan ni börjar läsa upp påståendena.
• På mina högtidsdagar är nästan alla lediga från jobbet och/eller skolan.
• Ingen har frågat mig om jag är kille eller tjej.
• Jag ser ljust på min framtid.
• Att jag är upprörd förklaras aldrig med att jag har mens.
• När det är många i ett rum som pratar hör jag för det mesta vad den jag pratar med säger.
• Mitt namn gör det inte svårare för mig att få jobb. 
• Jag kan gå hand i hand på stan med någon jag är kär i utan att få konstiga blickar.
• Jag har pengar kvar i slutet av månaden.
• Jag känner mig trygg även när jag går förbi en grupp män sent på kvällen. 
• Jag känner mig sällan nedstämd.
• Jag känner att människor lyssnar på mig och tar mina åsikter på allvar.
• Jag kan köpa hudfärgade plåster som liknar min hudfärg.
• Jag har aldrig behövt ”komma ut”, alltså berätta för mina vänner och släktingar vilken   
  sexuell läggning jag har. 
• Mina föräldrar hjälpte eller hjälper mig med läxorna och uppmuntrar mig i mina studier.
• Ingen har kallat mig för lilla gumman. 
• Jag kan resa vart jag vill utan att i förväg ta reda på om det finns något som hindrar mig att
  ta mig ombord på flyget, tåget eller bussen. 
• Om jag var på besök i riksdagen skulle folk kunna ta mig för en riksdagsledamot. 
• Ingen har frågat mig var i världen jag kommer ifrån, egentligen.
• De flesta tycker att jag skulle bli en bra förälder. 
• Jag har aldrig skämts för mitt hem eller mina kläder.
• Jag och mina kompisar skickar ofta videos och bilder till varandra.
• Jag bor i ett område där nästan alla som vill har ett jobb.
• Jag kan gå på stan utan att vara rädd för att stoppas av polisen.
• I närheten där jag bor finns det ålderdomshem och ungdomsgårdar med personal som talar
  mitt förstaspråk.
• Jag kan utan problem gå på bio med mina kompisar.
• Jag är inte orolig att mina kollegors lön är högre än min på grund av mitt kön.
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1 Uppmärksamma
normerna

• Jag har lätt att läsa av vad andra känner och förstår för det mesta om de skojar eller menar allvar.
• Folk kastar sällan eller aldrig skeptiska blickar åt mitt håll när jag går på stan. 
• Jag är sällan arg på mig själv och oroar mig inte för vad andra tycker om mig.

TÄNK PÅ
En del påståenden kan kanske vara svåra att förstå. Var beredd på det och förklara i så fall 
vad som menas. Det är inte nödvändigt att läsa alla påståenden, välj de du känner dig trygg 
med att förklara om frågor kommer, och om rummet t.ex. är litet kan det vara en god idé att 
sluta läsa när deltagarna börjar närma sig den andra väggen.

Undvik att övningen blir till en tävling om vem som kommer först genom att poängtera 
att deltagarna ska fundera och försöka ta ställning utifrån sin tilldelade roll. Ett sätt för att 
ytterligare underlätta kan vara att undvika termer som start, mål och vinna under övningens 
gång, utan att i stället understryka vikten av att tänka efter. Det kan också vara bra att upp-
mana deltagarna att röra sig en liten bit framåt i taget.

DISKUSSION
När alla påståenden lästs upp samlar sig gruppen i en cirkel och diskuterar känslan av att 
röra sig framåt och att stanna kvar, och varför placeringen i rummet såg ut som den gjorde. 
• Var något påstående oklart eller svårt att ta ställning till? Varför?
• Hur kändes det att röra sig framåt? Hur kändes det att stanna kvar?
• Vad händer när en hamnar långt bak eller långt fram? Vad ser en?
• Vilka personer var ni? Varför kom den personen så långt/kort?
• Finns det några grupper i samhället som ofta får röra sig framåt? Finns det några grupper i
   samhället som ofta får stanna kvar?
• Vad innebär det i en persons vardag att vara någon som hamnar långt fram? Vilka fördelar
   får den? Hur påverkar det samhället att vissa personer har fördelar som andra inte har?
• Finns det något vi kan göra för att motarbeta att vissa grupper har sämre förutsättningar?
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ÖVNING RAMARNA 
40 minuter.
Övningen är hämtad från RFSL Ungdoms metodmaterial BRYT! men är här 
något förändrad. 

MATERIAL
Whiteboardtavla/blädderblock och pennor.  

VAD
Denna övning handlar om att jämföra uppfattningar och förväntningar om vuxna med upp-
fattningar och förväntningar av unga. Men även andra kategorier som ofta ställs mot varandra 
går att använda i denna övning. 

VARFÖR
Syftet med övningen är att visa hur vi kategoriserar personer och tillskriver dem olika 
egenskaper utifrån de fördomar vi har. I vårt samhälle har vi mer eller mindre uttalade regler 
för hur en person ska vara som ung och som vuxen. Det kan beskrivas som två ramar där 
alla ska passa in, antingen i den för unga – innehållande alla egenskaper som kopplas till 
ungdomar, eller den för vuxna – innehållande alla egenskaper som vuxna förutsätts ha. Vi 
vill att deltagarna ska upptäcka att våra fördomar och de normer de hör ihop med, ofta inte 
stämmer på individnivå men att vi ändå behandlar andra utifrån våra fördomar. Vi vill att 
deltagarna ska få förståelse för var och ens behov att bemötas som individ.

HUR
Rita två stora ramar, det vill säga två stora fyrkanter, på ett stort papper eller en whiteboard, 
bredvid varandra så att alla ser. I den ena ramen skriver du ”ung” och i den andra ”vuxen”. 
Berätta att deltagarna kommer att få fylla ramarna, en ram i taget, med egenskaper kopplade 
till unga respektive vuxna. Men att alla först ska få diskutera i mindre grupper kring några frågor:
• Vad anses vara ungdomligt i samhället idag? Vad anses vara vuxet?
• Hur ska/förväntas ungdomar bete sig och se ut?
• Hur ska/förväntas vuxna bete sig och se ut?
Poängtera att det handlar om hur det ser ut i samhället i stort, inte hur deltagarna själva 
tycker att det bör vara. För att lättare komma på egenskaper kan ni be deltagarna fundera 
över vad 1000 personer som fick frågan på stan skulle svara. 

1 Uppmärksamma
normerna
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Det gäller att bryta ned begreppen ungdomligt och vuxet i mindre delar och söka efter egen-
skaper, uttryck och handlingar som anses vara ungdomliga eller vuxna. Gå själv runt och 
diskutera en stund med varje grupp. Exempel på tankeväckande frågor:
• Vilka betydelser lägger vi in i begrepp som beskriver ålderstillhörighet?
• Vad krävs för att en person ska anses vara det ena eller det andra?
• På vilket sett lever de och hur skiljer de sig från varandra?
• Hur ska personen se ut, vad ska den göra på fritiden, vad äter någon som är ungdom 
  respektive vuxen?
Om det är svårt att få deltagarna att förstå ”ung” och ”vuxen” kan du använda två åldrar, till 
exempel ”14 år” och ”40 år”.

Återsamlas sedan i helgrupp och be deltagarna dela med sig av de typiska egenskaper som 
de diskuterat att vuxna och unga har, skriv upp egenskaperna i ramarna. Fyll i en ram i taget 
och samla ett antal ord och egenskaper i den första ramen. Gör gärna en runda till på samma 
ram om det är en liten grupp eller blir få ord. Gå därefter vidare till nästa ram och gör på 
samma sätt med den. Deltagarna behöver inte hålla med varandra om alla ord i ramarna, det 
är tvärtom berikande för diskussionen med många olika perspektiv.

När ramarna är fyllda be deltagarna sätta ut plus eller minus bredvid de egenskaper som 
vanligtvis uppfattas positiva respektive negativa i de båda ramarna. Här är det också använd-
bart att utgå från vad 1000 personer på stan skulle säga, snarare än vad deltagarna själva tycker. 

DISKUSSION
Samtala i helgrupp kring följande frågor efter att båda ramarna är ifyllda:
• Vad tänker ni när ni ser alla orden? Finns det personer runt omkring er som uppfyller alla
  dessa egenskaper? Om inte, varför är de så självklara?
• I vilken ram finns det flest positiva egenskaper?
• Är det någon ram som har ord som känns viktigare än de andra? Varför?
• Vad får en för fördelar av att hålla sig inom ramarna?
• Är det möjligt att leva upp till alla orden i ramarna?
• Finns det andra grupper som vi kategoriserar utifrån typiska egenskaper så som vi har gjort
  med ”unga” och ”vuxna” och som vi ofta ställer mot varandra? 
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GÅ VIDARE
Rita en tunnare ram runt om de ifyllda ramarna. Be deltagarna fundera på vad unga eller 
vuxna kan göra även om det kanske inte anses vara typiskt för deras ålder. Skriv upp de saker 
som deltagarna säger i den tunnare ramen. Det kan handla om när unga gör något som står i 
de vuxnas ram, eller om vuxna gör något som står i de ungas ram. Diskutera sedan: 

• Är det några av orden som skulle funka i båda ramarna? Vilka?
• Vilka ord funkar absolut inte i båda?
• Vad händer om någon går utanför ramarna för mycket eller på fel sätt?

TÄNK PÅ
Poängtera att vi inte vill förstärka fördomar, utan titta på hur de fungerar och vilka konse-
kvenser de kan få. Var tydlig med att om ramarna skulle placeras på en vägg så skulle vuxen-
ramen placeras högre upp än ungaramen, eftersom vuxna och äldre värderas högre och har 
mer makt i vårt samhälle än unga och yngre. Men också att vilken makt och status olika per-
soner får i samhället, beror mer än bara ålder, till exempel så spelar etnicitet, könsuttryck, 
sexualitet m.m. roll. 

Avsluta gärna med att understryka hur snäva ramarna är för alla människor och att målet 
är att ramarna ska luckras upp och inte vara lika begränsande. Om du har skrivit på en 
whiteboard är det enkelt att gestalta den poängen genom att sudda ut själva ramarna så bara 
orden står kvar på tavlan, som egenskaper och attribut alla skulle kunna få ha tillgång till.

ANTECKNINGAR
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Visst kan det vara fantastiskt att göra övningar och diskutera, men varför 
kan vissa övningar eller diskussioner om likabehandling och mångfald upp-
fattas enklare än andra? I denna del ska vi prata främst om skillnaden 
mellan tolerans och normkritik. Vi ska också prata om rasism och anti-
rasism. Kunskap om hur förändring och förbättringsarbete kan göras kommer 
att hjälpa dig i att göra ditt förändringsarbete bättre och mer genomtänkt. 

FÖR DIG SOM LEDARE
”Block 2: Teori och fördjupning” innehåller mycket fakta och teori och är uppdelat i tre de-
lar och en övning. Förbered deltagarna på detta genom att berätta att du nu kommer att gå 
igenom en hel del teori och begrepp, att det efter varje del kommer att finnas tid till diskus-
sion och reflektion och att ni avslutningsvis kommer att göra en övning. Börja med del ett, 
öppna upp för diskussion och reflektion, gå sedan vidare med del två och tre i den takt som 
känns bra för dig och deltagarna och avsluta med övningen. Var noga med pauser. 

Se varje del som ett förslag på hur du kan presentera begreppen för deltagarna. För att 
underlätta för dig själv så kan det vara bra att be deltagarna att spara eventuella frågor tills 
efter varje del, så att du kan upprätthålla ett flöde genom presentationerna.
 

DEL 1: TOLERANS - VAD ÄR DET?
I vårt samhälle behandlas inte alla lika. Det kan bero på hudfärg, sexualitet, ålder, funk-
tionalitet med mera. I arbetet för allas lika värde används ofta ordet tolerans. Det handlar 
om att alla ska tolereras som de är och inte utsättas för förföljelse eller förtryck baserat på till 
exempel hudfärg. På många sätt låter det fint att alla ska tolereras, men begreppet innehåller 
perspektiv som på många sätt är problematiska. 

Det finns flera problem med toleransbegreppet, till exempel:

1. Begreppet döljer ojämlikhet. Vem har egentligen möjlighet att tolerera någon? Det sägs 
nästan aldrig, men i praktiken innebär tolerans att majoriteten ska tolerera en minoritet. 
Det vill säga, normföljarna får makten att ”okej-stämpla” de ”andra”, normbrytarna. Inbyggt 
i hela konceptet är då också att majoriteten också kan välja att inte säga okej. Normbrytarna 
behöver aldrig säga okej till normföljarna, för det är redan självklart att de är okej. Det kan 
inte ens ifrågasättas. 
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2. Det skapar grupper och stärker utanförskapet eftersom det hela tiden påpekas. Det finns
    ett ”de vanliga” som förväntas sätta en ”okej-stämpel” på ”de andra”
3. Normbrytarna lever på normföljarnas villkor. Andra bestämmer om du är okej eller inte.
   Exempelvis om normbrytarna kräver ”för mycket” (t.ex. rättigheter) så ryker ”okej-stäm-
    peln”. Det kan också handla om att en är för ”ovanlig”, så ovanlig att en gör ”vanliga”
    obekväma. Då kan majoriteten ibland vilja att en blir lite ”vanligare” så kan en få sin
    ”okej-stämpel” tillbaka. 
4. Att bli tolererad är inte nice. De flesta människorna vill bli accepterade och respekterade
    precis som de är. Att bli tolererad innebär inte det! Det innebär i princip att ingen kommer 
    göra dåliga saker mot dig, men det säger inget om att folk kommer bete sig bra mot dig.

Tolerans bygger kort och gott inte på tanken om allas lika värde. 
Men toleransbegreppet har också gett namn till en pedagogisk inriktning som kallas 

toleranspedagogik. Denna pedagogik syftar till att motverka hat i form av t. ex. hbtq-fient-
lighet, rasism m.m. genom att skapa tolerans för det som avviker från normen. I Sverige 
har vi i arbete mot rasism i sina värsta former, som i mötet med unga nynazister, använt 
toleranspedagogik. Det är bättre att en tolererar en person som inte ser ut som den själv, än 
sparkar ner den. Samma sak kan sägas om hur hbtq-rörelsens upplysning fungerat tidigare, 
genom att få träffa en avvikande person och låta den berätta om sitt liv är tanken att lyssna-
ren får kunskap, ser att ”den andra” personen är en ”vanlig människa” och lyssnaren kommer 
därmed ha lättare att tolerera personen. Vanlig kritik som riktas mot toleranspedagogiken är 
att den förstärker existerande normer efter som den delar in individer i ett ”vi” och ett ”dem” 
och tenderar att göra avvikandet till något exotiskt och intressant mer än vad det lyckas ge 
”avvikare” ett bättre liv. Men med toleranspedagogiken kan vi i alla fall leva jämte varandra 
utan rädsla. 

(Värsta fördomen är ett normkritiskt projekt. Vad det innebär kan du läsa mer om i nästa stycke.)

FRÅGOR ATT STÄLLA TILL GRUPPEN:
• Har du ett exempel på ett tillfälle då du stött på tolerans?
• Förväntas du tolerera någon eller bli tolererad av någon? Varför då? Hur känns det?
• Har du ett exempel på en toleransövning?
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DEL 2: NORMKRITIK - VAD ÄR DET?
Vi har tidigare liknat normer vid osynliga regler. Eftersom de är oskrivna och osynliga är de 
ofta så självklara för den som befinner sig inom normerna att de är svåra att upptäcka, vi föl-
jer dem oftast utan att ifrågasätta. På så sätt är vi själva med och bidrar till att både positiva 
och negativa normer fortsätter att finnas, och därför är det viktigt att vi tränar oss på att se 
och uppmärksamma normer.

Ett sätt att få syn på normer är om det behövs något extra för att beskriva något, till 
exempel ”damfotboll” eller ”manlig sjuksköterska”. För att understryka att det ”egentligen” 
är killar som spelar fotboll och tjejer som jobbar som sjuksköterska behöver vi förtydliga när 
vi pratar om något eller någon som bryter mot normen. Ett annat sätt att se normen, eller 
skilja ut det som bryter, är när vi säger att någon är okej trots att någonting, till exempel att 
en person är snygg, trots att den är överviktig eller inte alls är dryg, trots att den är Stock-
holmare. Det går helt enkelt emot det förväntade.

NORMER SKAPAR FÖRVÄNTNINGAR
Att vi tänker att vi vet hur något, någon eller några ska vara gör att vi har förväntningar på 
vår omgivning. De här förväntningarna är påverkade av normer och fördomar vilket skapar 
ramar som vi passar in i eller inte. När någon inte gör som vi förväntar oss reagerar vi på det, 
och på så vis blir ramarna begränsande när våra eller andras fördomar gör att vi eller någon 
annan inte får utrymme att själv bestämma vem den är.

Fördomar grundar sig oftast på stereotyper och innebär till exempel att vi tänker att alla 
som har en sak gemensamt är precis lika, och de leder till att vi bedömer personer, grupper
eller företeelser utifrån hur väl de lever upp till vår förväntan. Fördomar finns om både 
personer innanför och utanför ramarna, men den som passar in har en stor fördel genom 
att andra också märker att den är ”normal”. När vi passar in kan det vara svårt att se att det 
finns något som gör att andra inte får plats, medan den som inte passar in tydligt märker att 
den blir behandlad på ett annat sätt och att den inte får samma fördelar som de som är som 
normen. Normer delar nämligen makt mellan de som passar in och de som inte gör det.

Om vi liknar normer vid en storm där vinden blåser hårt runt, runt, så är det ändå alltid 
lugnt i mitten. Den som befinner sig i stormens öga vet kanske inte ens om att det blåser. 
Men ju längre ut från mitten en befinner sig, desto hårdare blåser det. Precis så kan det vara 
att befinna sig innanför och utanför normen.

NORMER FÖRÄNDRAS
Att vara normkritisk innebär att fokusera på det vi tar för givet, normen, i stället för det 
som anses vara avvikande, normbrytaren. Till skillnad från det som kallas tolerans där det 
avvikande stämplas som ”okej, trots allt” ifrågasätter normkritiken de strukturer och före-
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ställningar som sorterar in människor i ”innanför” och ”utanför”. Normkritik går ut på att 
fokusera på de normer som begränsar individer och utvidga dessa så att fler blir inkluderande 
och att det skapas fler jämlika förhållanden. 

Normer är beroende av tid och rum. Det är inte samma oskrivna regler som gäller i Sverige 
och Argentina, eller 2014 och 1814. Normerna är inte ens likadana överallt i Sverige. De 
finns både i det stora och i det lilla. De normer vi har i kompisgänget kanske inte alls stämmer 
överens med en övergripande samhällsnorm, men det betyder inte att samhällsnormen inte 
finns. Oavsett om vi ser normerna eller inte, och oavsett om vi själva håller med om det som 
anses vara normalt eller inte, så gör normerna att vissa passar in, medan andra hamnar utanför. 
Att normer inte är samma alltid och överallt betyder att de kan förändras. Det kan ta tid, 
men det är trots allt vi människor som tillsammans avgör vad som är ”normalt” eller inte.
Värsta fördomen vill uppmuntra till att ifrågasätta normer i allmänhet och i synnerhet normer 
som gör att människor i Sverige i dag har olika möjligheter att själva välja sitt liv baserat på 
var vi kommer ifrån och vilken etnisk tillhörighet vi har.

DEL 3: VAD ÄR RASISM?
Rasism är ett samhällsproblem som skapar stora orättvisor och ger människor olika förut-
sättningar.  Rasism innebär att människor, medvetet eller omedvetet, kategoriserar andra och 
generaliserar grupper av människor utifrån utseende och/eller kultur. Människor delas in i 
“vi och dem”. Rasism bär också med sig en idé om mänsklig över- och underordning mellan 
dessa grupper.

Rasism utgår även från att människors personlighet, intellekt och moral skulle vara konstant 
och kan förklaras med biologi eller kultur. Utifrån den tanken definieras sedan grupperna 
som olika mycket värda, vilket används som ursäkt för att behandla de grupper som enligt 
den rasistiska normen står lägre.

Att sortera in människor i grupper och att tänka att den egna gruppen är den bästa är 
förmodligen något som människor gjort i alla tider. Rasismen har legat till grund för erövring 
av länder och utnyttjandet av människor. De europeiska ländernas erövring av andra länder 
kallas kolonialismen. 

Rasistiska och andra diskriminerande eller kränkande idéer som i historien ansetts vara 
okej har satt spår i samhället. Både hur lagar ser ut, hur myndigheter arbetar och hur den 
del av befolkningen som besitter mest makt tänker och beter sig. Det här kallas strukturell 
rasism. 

I hela världen råder en vithetsnorm som är kopplat till makt och inflytande. Vithetsnormen 
bestämmer vem som passar in i ramen och vilka som har tillgång till makt och inflytande. 
Rasismen grundas i föreställningar om biologiska, kulturella och religiösa skillnader. Oavsett 
grund är tanken att grupper som är olika inte kan leva tillsammans för att en grupp är bättre 
än en annan.
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BIOLOGISK RASISM
Inom den biologiskt rasismen är idén att människor går att dela in i raser som genetiskt kan 
skiljas från varandra. Vem som tillhör vilken ras markeras genom till exempel hudfärg, 
kroppsbyggnad, skallstorlek, näsa, ansiktsform, och så vidare. De olika raserna ska även enligt 
den biologiska rasismen ha olika förutbestämda förmågor, färdigheter, begåvningar.

Från omkring 1700-talet till mitten av 1900-talet försökte forskare bevisa att det fanns 
biologiska skillnader genom att mäta skallar, näsor, armar, pannben med mera. I Sverige har 
vi en lång historia av just rasbiologisk forskning. Det var här som det första rasbiologiska 
institutet startade (år 1921), och Sverige var länge ledande inom den rasbiologiska forskningen. 
Syftet med forskningen var att visa på den nordiska rasens överlägsenhet gentemot andra. 
Den rasbiologiska forskningen målade upp stereotyper av de andra raserna, och många av de 
fördomarna kan vi se leva kvar än idag. Efter andra världskriget dog det vetenskapliga intresset 
för att särskilja mänskliga raser ut men idén lever fortfarande kvar. 

I Sverige delar vi inte in människor i olika raser och begreppet ras används därför inte.

KULTURELL OCH RELIGIÖS RASISM
Gruppindelning som är baserat på hudfärg, kultur, etnicitet, religion eller var någon är född, 
där någon grupp står över någon annan är kulturell och religiös rasism.  Den kulturellt eller 
religiöst motiverade rasismen menar att det är skillnad mellan etniska grupper eller kulturer 
och bygger på stereotypa idéer om att om människor som tillhör en kultur eller en religion 
är på ett visst sätt. Den kulturella och religiösa rasismen beskriver kultur och religion som 
någonting konstant, som inte kan ändras, och att det är kulturen och religionen som be-
stämmer hur en person är och vad personen gör. 

STRUKTURELL RASISM
Den strukturella rasismen handlar om att samhällets rådande normer, osynliga regler och före- 
ställningar bidrar till att skapa och återskapa tankar och beteenden som gör att de som inte 
passar in i normen får det sämre än de som passar in. Normerna utgår från det som anses 
vara normalt i ett samhälle.

De ojämlika förhållanden som blir resultatet av den strukturella rasismen märks på 
många ställen, till exempel att människor som passar in i vithetsnormen har lättare att få 
arbete och bostad än personer som inte passar in i vithetsnormen. 

För att skydda individer som utsätts för diskriminering har vi i Sverige en diskrimine-
ringslagstiftning vilket innebär att det är olagligt att behandla någon sämre på grund av 
på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Ändå är det många som 
upplever att de blir dåligt behandlade på grund av detta. Exempel på personer som utsätts 
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för diskriminering och rasism är till exempel personer med afrikanskt ursprung (afrofobi), 
judar (antisemitism), romer (antiromanism) och muslimer (islamofobi). 

Media har en stor och viktig roll i hur vi förstår vår omvärld. Vem som får synas och hur 
olika grupper eller människor beskrivs påverkar allmänhetens bild av dessa. När det gäller de 
ovan nämnda grupperna finns det ofta samband mellan det som händer i vår omvärld, hur 
det rapporteras i media och den rasism och diskriminering som personer som tillhör de här 
grupperna utsätts för.

VARDAGSRASISM
Ordet vardagsrasism kan användas för att förklara och analysera handlingar som är konkreta 
och subtila till sin natur. Det kan till exempel vara kommentarer och blickar som kan vara 
svåra för en utomstående att se, men för den som utsätts för dem är det mer märkbart. När 
någon gör skillnad på och behandlar andra annorlunda utifrån nationalitet eller kultur och 
behandlar personer annorlunda beroende på vilken hudfärg personen har eller om de pratar 
svenska med eller utan brytning.

ANTIRASISM
Antirasismen står för ett jämlikt samhälle där människor inte diskrimineras, vare sig på 
grund av härkomst och kulturell bakgrund, eller av någon annan anledning. Antirasismen 
står för alla människors lika värde och att alla människor påverkas av normer i det samman-
hang de befinner sig i. Ingen människas egenskaper är förutbestämda av kultur, religion, 
geografi eller biologi.  

ANTECKNINGAR
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ÖVNING VITHETSPRIVILEGIER 
40 minuter.
Övningen är hämtad från RFSL Ungdoms metodmaterial BRYT! men är här 
något förändrad. Istället för att behandla heteroprivilegier så handlar denna 
övning om vithetsprivilegier. Övningen går att vinkla så att fokus läggs på 
en annan samhällsnorm som passar just ditt sammanhang.  

MATERIAL
Whiteboardtavla/blädderblock och pennor.  

VARFÖR
De fördelar som vita människor får av vithetsnormen är för många människor dolda och svåra 
att få syn på. Syftet med den här övningen är att synliggöra sådana privilegier, och att diskutera 
hur snäva och begränsande normerna egentligen är. 

HUR
Be deltagarna sätta sig i smågrupper och komma på minst tio privilegier som vita personer 
har i vårt samhälle. Det kan röra sig om privilegier på en strukturell nivå såväl som på en 
mer vardaglig nivå. Hjälp grupperna att komma igång genom att ta några exempel, som att 
vita personer slipper försvara sin härkomst och behöver inte svara på frågan ”var kommer du 
ifrån egentligen?” i de flesta nya situationer som de kommer till. 

Efter några minuter är det dags att samla ihop alla deltagare och göra en runda där 
smågrupperna får redovisa vad de har tagit upp. Skriv gärna upp stödord utifrån de privile-
gier som deltagarna kommer på.

DISKUSSION
Diskutera därefter vad som krävs mer än att bara ha vit hy för att ha dessa privilegier. Fundera 
kring hur andra faktorer spelar in. Vilken betydelse har sådant som religion eller trosupp-
fattning, sexuell läggning, funktionalitet, könsuttryck och ålder? En vit människa som har 
många egenskaper och attribut som passar in i ramen för en icke-vit person, kan även den 
gå miste om de privilegier som vithetsnormen för med sig. Gå vidare genom att prata inom 
gruppen om hur det är möjligt att ta sitt ansvar för att förändra hur normerna ser ut. På 
vilka sätt är vi själva med och stärker normerna genom vårt sätt att vara och bemöta andra 
människor? Hur kan vi undvika att göra det, och hur kan vi gemensamt agera för mindre 
snäva och begränsande normer?
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TÄNK PÅ
Den här övningen är bra och tankeväckande. Viktigt är dock att diskussionen inte börjar handla 
om den icke-vita personen och olika gruppers utsatthet. Påminn då om att ni ska fokusera på 
normen och inte det som bryter mot den (normkritik och inte toleranspedagogik). Led över 
diskussionen till att handla om uttryck för just privilegier och fördelar, inte om diskriminering och 
utsatthet.

ANTECKNINGAR
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I den här delen kommer fokus att ligga på vilken roll du som enskild person 
har i detta virrvarr av normer och samhällsstrukturer. 

FÖR DIG SOM LEDARE
Alla har vi roller i de sammanhang vi tillhör, valda eller tilldelade, men ofta är de omedvetna. 
Här kommer vi därför ställa frågan ”men jag då?” till deltagarna, och förhoppningsvis får de 
en större insikt i sin egen position i förhållande till några normer. 
 

 ANTECKNINGAR
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15 minuter.
Övningen finns bland annat i O/Lika – ett metodmaterial mot fördomar 
och diskriminering.

MATERIAL
Whiteboard/blädderblock och pennor. 

VAD
Det här är en övning där vi tillsammans diskuterar vilka normer vi uppmärksammar och i vilka 
sammanhang vi gör det.  

VARFÖR
För den som passar in är normen ofta osynlig. Denna övning synliggör normer kring kön, 
hudfärg och funktionalitet för den som kanske inte reflekterar över det så ofta. När tänkte du 
senast på ___? sätter samtidigt ord på egna erfarenheter av att bryta mot normer. Övningen 
är, precis som teflontestet (nästa övning), ett sätt att sätta ord på att vi alla bär på olika erfaren-
heter. På så sätt kan vi senare prata om vad det innebär för oss och hur vi vill agera.

HUR
Låt gruppen bilda en ring. Fråga gruppen en av följande frågor:
1. När tänkte du senast på ditt kön?
2. När tänkte du senast på din hudfärg?
3. När tänkte du senast på hur bra du är på att gå/se/höra?
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Låt gruppen sitta tyst en stund och fundera. Låt dem sedan berätta vad de tänkt på. Skriv upp 
gruppens svar på whiteboard eller blädderblock. När du har skrivit upp gruppens tankar, fråga 
deltagarna:

• Vilka är det som har tänkt på sitt kön/hudfärg/funktionalitet?
• Hur ofta har du tänkt på det? Flera gånger bara idag, ibland eller kanske någon gång det senaste
   året? I vilka sammanhang? Varför tror du att du har tänkt på det? 
• Hade de svarat annorlunda om de hade haft ett annat kön/hudfärg/funktionalitet?

Killar tänker oftast inte på att de är killar, medan tjejer tänker på att de är tjejer flera gånger. Om 
en betraktas som ”svensk” har en kanske inte tänkt på att en har en hudfärg och en etnicitet på 
samma sätt som den som inte betraktas som ”svensk”. Samma sak gäller frågor om funktionali-
tet. Diskutera tillsammans med deltagarna vilka andra normer som finns, men som normföljare 
kanske inte tänker på. 

Fortsätt sedan om du vill på samma sätt med de andra två frågorna.
 

ANTECKNINGAR
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ÖVNING TEFLONTESTET 
15 minuter.
Teflontestet är skapat av Louise Andersson, pedagog och konstvetare. 
Läs mer om testet i hennes text Tricky Business i antologin Normkritisk 
 pedagogik. I denna övning har testet utvecklats med egna reflektionsfrågor. 

MATERIAL
Utskrivna teflontest, ett per deltagare (finns längre bak i materialet för kopiering) och pennor 
till deltagarna.  

VARFÖR
Syftet med denna övning är att få större förståelse för positioner, det vill säga vilka normer 
som deltagarna följer och vilka normer de bryter. Därmed får deltagarna större förståelse 
för i vilka sammanhang de är priviligierade och aktivt bör stå tillbaka till förmån för mindre 
priviligierade personer.

Övningen handlar inte om att anklaga eller skilja på varandra utan om att synliggöra och 
att reflektera. Om vi följer eller bryter mot normer säger ingenting om hur vi beter oss som 
människor, men det säger mycket om våra förutsättningar och om hur omvärlden bemöter oss. 

HUR
Berätta för gruppen att i de sammanhang och situationer där en är normföljare kan det 
vara så att en glider fram. Det kan liknas med teflonet i en stekpanna där det som steks inte 
fastnar utan glider bra. I kontakten med andra människor är det liten friktion och en tar sig 
fram utan problem. Den som bryter normen stöter på mer friktion. Till exempel går ett samtal 
om sin sambo lättare för den som följer normen och har en sambo av ett annat kön. En 
person med en sambo av samma kön märker ofta att de som lyssnar fastnar på faktumet att 
den har en samkönad partner och lyssnar sämre på resten eller ställer frågor om sambon som 
stoppar upp hela konversationen, eller i värsta fall är rent fientliga. Samtalet glider inte lika 
bra helt enkelt. Kontaktytan mellan personen och lyssnaren eller samhället har inget lager av 
teflon utan har mer friktion. Friktion kan också skapas av lagar eller politiska prioriteringar 
som försvårar för individer.

Övningen görs genom att varje person får ett teflontest att fylla i enskilt. Förklara för 
deltagarna att de kategorier som finns med i teflontestet, finns med då det finns en tydlig 
samsyn att det finns begränsande normer kring dessa kategorier.  
Teflontestet är en övning som, för att bli bra, förutsätter att deltagarna är med på att det 
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finns maktstrukturer och begränsande normer och att vi vill ändra på det. Gör den därför 
inte för tidigt. Det är också viktigt att poängtera att ingen behöver visa sitt test för någon, 
innehållet kan vara extremt privat.

REFLEKTION
Efter att alla fyllt i ges några frågor att tänka på enskilt.

• Hur kändes det att reflektera kring sig själv och kryssa i de olika kategorierna? Var det job-  
   bigt eller skönt att se hur det föll ut? Kom det fram något nytt, som du inte tänkt på förut? 
• Fundera över inom vilka kategorier du följer normen (sällan friktion) respektive inte följer
   normen (ofta friktion). Varför tror du att det är viktigt att veta när du följer respektive inte
   följer normen? 
• Är det någon skillnad på om du känner dig som normen (trygg och liksom ”hemma”) i
   skolan, på jobbet, i familjen eller i Scouterna? Om det skiljer sig åt, på vilket sätt?
• Hur känns det att följa normen? Och hur känns det att bryta normen?
• Om en själv följer normen vad kan en göra för att skapa mindre friktion för de som inte
   följer normen?
• Vilka typiska situationer har du varit med om inom de kategorier där du ofta stöter på
   friktion?

Berätta för gruppen att normer är olika i olika grupper och kan förändras över tid. Som led-
are eller arrangör har en ett ansvar att skapa en trygg miljö i den grupp en leder eller arrang-
erar verksamhet för. Det är därför viktigt att försöka se till att normerna i gruppen inte är 
utestängande eller gör att någon känner att det är friktion så fort de försöker interagera med 
andra i gruppen eller delta i verksamheten.

Om en person är rullstolsburen så har den antagligen fyllt i att den ofta stöter på friktion 
på grund av funktionalitet. Om den sen är arrangör för ett stort scoutmöte så kommer den 
antagligen se till att det finns en ramp och att verksamheten är tillgänglig, och en person 
som kryssade i att den sällan stöter på friktion på grund av funktionalitet kanske skulle ha 
glömt att platsen måste vara tillgänglig eller tänkt att det inte är så viktigt. Det är därför 
extra viktigt att den som arrangerar en verksamhet eller är ledare jobbar mer aktivt med de 
kategorier som de själva kryssade i att de sällan stöter på friktion på grund av. 
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Be gruppen att enskilt fundera på och skriva ner sina svar på följande frågor.

• Vilka av de kategorier där jag kryssade i ”sällan” behöver jag få mer kunskap om norm-
   brytarnas villkor och upplevelser?
• Tänk på ett arrangemang eller en grupp du lett. Vad skulle du kunna gjort annorlunda för
   att underlätta och minska friktionen för normbrytarna inom samma kategorier?
• Vilken/vilka saker ska du göra annorlunda framöver för att minska normbrytarens friktion
   på dina kommande arrangemang eller i den grupp du leder?

BILD?

ANTECKNINGAR
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ÖVNING ETT STEG FRAM UTAN ROLL 
40 minuter.
I Block1: Uppmärksamma normerna finns en beskrivning av övningen 
Ett steg fram. Här kommer samma övning med en liten twist. Den här gången 
ska den göras helt utan rollkort och deltagarna ska svara på frågorna uti-
från sig själva.
Övningen finns bland annat i RFSL Ungdoms metodmaterial BRYT! 
 

MATERIAL
Påståendena utskrivna i ett ex per deltagare. Pennor till alla deltagare.  

VARFÖR
Ett steg fram utan rollkort syftar till att öka förståelsen av den egna rollen i samhällets norm-
system och strukturer. Genom att svara på påståenden kring vardagliga saker där alla utifrån 
sig själva får ta ställning, kommer förhoppningsvis förståelsen inför sig själv i relation till 
andra att öka.

HUR
Berätta för deltagarna att en viktig del i att fördela makt och möjligheter jämnare mellan 
människor är att en själv vet vilken makt och vilka möjligheter en har. Lika viktigt är det att 
en uppmärksammar och sätter ord på de möjligheter och den makt som aldrig kommer i ens 
väg. Att känna till nuläget och sin egen position är viktigt för allt förbättringsarbete. 

Förklara för deltagarna att detta är övningen Ett steg fram som de tidigare fått göra, men 
att den här gången ska de göra detta utan rollkort och utgå från sig själva. Varje deltagare får 
ett papper med samtliga påståenden och så ska de enskilt kryssa i sitt svar på påståendena. 
Var tydlig med att inget kommer visas för varken gruppen eller ledarna, utan att denna öv-
ning handlar om självreflektion. För den som vill finns det möjlighet att dela med sig, men 
det är inte poängen med övningen.

Fråga om det är något som är oklart. Om ja, förklara, fortsätt annars med övningen ge-
nom att läsa upp ett påstående i taget.

En del påståenden kan kanske vara svåra att förstå. Var beredd på det och förklara i så fall 
vad som menas. Det är inte nödvändigt att läsa alla påståenden, välj de du känner dig trygg 
med att förklara om frågor kommer.

När alla påståenden lästs upp och alla kryssat i sina svar sätter sig gruppen i en cirkel. Det 
är viktigt att påpeka att det inte finns något tvång eller förväntan på att dela med sig i den 
här reflektionen. Den som vill dela med sig gör det, den som bara vill lyssna gör det.
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REFLEKTION
• Hur kändes det att reflektera kring sig själv och svara på frågorna?
• Var det jobbigt eller skönt att se hur det föll ut?
• Kom det fram något nytt, som du inte tänkt på förut?

Efter den egna reflektionen så är det dags att i helgrupp tillsammans fundera och diskutera 
lite mer generella frågor.

DISKUSSION
• Varför är det viktigt att veta sin egen position? 
• Om en själv är priviligierad vad kan en göra för att jämna ut?
• Om en själv inte är priviligierad vad kan en göra för att jämna ut?
• Hur kan en hantera att vara priviligierad ur vissa aspekter och inte ur andra?

ANTECKNINGAR
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ÖVNING GISSA MEDLEMMEN 
60 minuter.
Övningen är hämtad från RFSL Ungdoms metodmaterial BRYT! men är här 
något förändrad.

Den här övningen kan göras på olika sätt. Nedan beskrivs varianten 
Trekanten. Den kan anpassas utifrån sammanhanget och gruppen.
 
 

MATERIAL
Bilder på människor (färdiga bilder finns i RFSL Ungdoms metodmaterial BRYT!  - du hittar 
en länk till det metodmaterialet längre bak i detta material). Markeringstejp, rep eller något 
annat som kan bilda en triangel.  

VARFÖR
Vem som faktiskt blir inkluderad och välkomnad till olika sammanhang beror på vilka oskriv-
na regler som finns där och vilka normer som råder bland dem som redan är med. Syftet med 
den här övningen är att få syn på och diskutera normer och maktstrukturer i den egna organi-
sationen och hur dessa hänger ihop med olika samhällsnormer.

HUR
Tejpa upp en trekant på golvet. Förklara att trekanten symboliserar organisationen. I toppen 
är de som har makt och inflytande, som syns och hörs på möten, som andra i organisationen 
ser upp till och lyssnar på. Dela ut bilder till deltagarna, en bild per deltagare. Be sedan del-
tagarna att under tystnad placera ut bilden som de har blivit tilldelad i eller utanför trekanten. 
De som inte alls finns med i organisationen ska placeras utanför figurens gränser. De andra 
placeras i triangeln, utifrån deras respektive plats i hierarkin. 

DISKUTERA
• Vilka är med i organisationen? Vilka attribut och egenskaper har de gemensamt?
• Hur ser den inre hierarkin ut? Vad har de som hamnar högt upp gemensamt?
• Hur påverkar dessa normer och maktstrukturer vilka som hamnar utanför triangeln?
• Vad kan en göra för att förändra detta?
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TÄNK PÅ
Diskussionen kan komma att handla om hur viktigt det är att olika grupper är representera-
de i alla sammanhang. En bred representation av människor, egenskaper och erfarenheter i 
en organisation är viktig. Det betyder att flera erfarenheter och perspektiv finns med när vi 
gör och planerar vår verksamhet.
Tänk på att det är vanligt att personer som bryter mot normerna ofta förväntas representera 
en viss grupp eller själva förväntas lösa frågor som borde vara allas ansvar att lösa. Det kan 
exempelvis handla om att någon med en funktionsnedsättning får ta allt ansvar för tillgäng-
lighetsarbetet på arbetsplatsen. Arbetet kring normer och maktstrukturer måste vara något 
som alla har ett gemensamt och eget ansvar för.

ANTECKNINGAR
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Ledarskap och att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhälls-
medborgare är något som vi inom Scouterna är bra på och aktivism är en 
stor del av det vi gör för att uppnå förändring.  

FÖR DIG SOM LEDARE
Det fjärde och sista blocket kommer därför att handla om just aktivism, där du tillsammans 
med deltagarna ska fundera över hur aktivism skulle kunna se ut och fungera för just er ge-
nom att ställa frågan ”vad kan vi göra”? Möjligheterna till att vara med och påverka är många 
i vår stora organisation och du och dina scouter kan vara med och skapa den förändring ni 
vill se i samhället, i Scouterna och i er egen kår eller grupp. 

OM DU VILL VETA MER om hur du kan vara med och påverka hur ni agerar och leder i 
patrullen, avdelningen, teamet eller på kåren så kan du gå in på Leda scouting på 
www.scouterna.se/ledascouting/

 
ANTECKNINGAR
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ÖVNING AKTIVISM-MEMORY 
15 minuter.
Övningen är hämtad från metodmaterialet UNG & DUM. Här beskrivs bara 
övningens första del i något anpassad version. I originalmaterialet finns en 
särskild kortlek som Scouterna inte kan reproducera. Vill ni använda övningen
kan ni i stället göra ett eget memory enligt instruktion under rubriken Material.
 
 

MATERIAL
• Memorykort. (Eftersom de tillhör Ung & Dums metodmaterial kan Scouterna inte
   sprida de särskilda memorykorten vidare). Den som vill genomföra övningen kan enkelt
   göra egna kort med 
   papper, penna, sax och fantasi. Skriv de tre kategorierna ”är bra på”, ”tycker är kul” och
   ”vill förändra” på ena sidan av korten (som kan vara ett vanligt papper) och fyll på med
   olika aktiviteter, intressen, egenskaper, samhällsproblem och så vidare, på andra sidan. 
   För att lättare hålla isär de olika kategorierna är det bra att färgkoda dem.
• Papper och penna till varje lag att skriva sina poäng med.
• Whiteboard/blädderblock och pennor.
  
VARFÖR
Syftet med övningen är att få igång kreativitet och inspiration. Övningen ska vara rolig och ge
idéer till engagemang, samt en känsla av att allt är möjligt. Ett smart sätt att gå vidare med en idé
är att lära sig kombinera något en är bra på, något en tycker är kul och något en vill förändra. 

Övningen syftar också till att få deltagarna att förstå att alla kan ta egna initiativ och skapa 
det en vill ska hända, att en inte behöver vänta på att vuxna ska göra det åt en, eller att en ska
acceptera att vissa typer av engagemang inte värdesätts. Det är bara att göra det själv! Det 
handlar också om att få igång ett tänk kring engagemang och bredda synen på vad engage-
mang är.

HUR
Memoryt är uppbyggt så efter att det finns kort på tre olika teman: ”är bra på”, ”tycker är 
kul” och ”vill förändra”. Vilken av dessa kategorier som kortet tillhör står på kortets baksida. 
De är också färgkodade. 
Förklara att deltagarna ska göra en övning för att få igång kreativiteten och inspirationen. 
Övningen ska vara rolig och ge idéer till engagemang samt en känsla av att allt är möjligt. 
Ett smart sätt att gå vidare med en idé är att lära sig kombinera något en är bra på, med 
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något en tycker är kul och använda det för att förändra något. Ta sedan fram memorykorten 
och dra ett kort från vardera kategori som ett exempel. Du kan sen ge exempel på engage-
mang som är en kombination av dessa kort. Var tydlig med att ni kombinerar ett kort från 
varje kategori, ”är bra på”, ”tycker är kul” och ”vill förändra”.

Exempelvis vänds de här tre korten:
Är bra på: Musik
Tycker är kul: Hänga på fritidsgård
Vill förändra: Uppmärksamma miljöfrågor
Ur dessa kort kan till exempel följande engagemang kombineras ihop:
• Anordna en musik- och miljötävling på fritidsgården.
• Göra en spelning på fritidsgården där instrumenten är gjorda av återvunnet material.
• Fixa spelning på fritidsgården där vi spelar låtar som handlar om miljön.
• Starta ett miljöuppror på fritidsgården och i musikvärlden.
• Anordna en helt ekologiskt musikfestival på fritidsgården.

Ta fram nya kort och be nu deltagarna hjälpa till att komma på engagemang. Gör några 
gånger tills du känner att deltagarna förstått hur det går till och har fått igång fantasin.
Ta fram fyra deltagare som kan vara med och visa. Be dem forma två par, dessa par är nu lag 
som tävlar mot varandra. Ge gruppen en uppsättning memorykort och lägg ut dem med 
baksidan uppåt. Det lag som börjar tävla ska dra tre kort, ett från varje kategori. Laget får 
inte kolla på korten innan workshopledaren (som tar tid) säger att tiden börjat.  Tiden är 
1 minut och 30 sek. och under den tiden ska laget komma på så många engagemang som 
möjligt. När tiden är ute är det andra lagets tur att dra tre kort och börja hitta på engagemang 
så fort tiden startas igen. Det laget som inte tävlar utan lyssnar på det andra lagets förslag på 
engagemang har i uppdrag att räkna antalet engagemang som laget kommer på och ge laget 1 
poäng per nytt engagemang de kommer på. Låt gruppen av fyra demonstrera och dela sedan in 
hela storgruppen i grupper om fyra och genomför övningen alla samtidigt. 

I slutet redovisar varje lag sina poäng och det laget som fick flest poäng redovisar också 
några av sina föreslagna engagemang. 

TÄNK PÅ
Även om leken är upplagd som en tävling vill vi inte se konkurrens, utan vi vill bara använda 
tävlingsmomentet för att sporra kreativiteten och idéerna. Det är därför viktigt att du som 
ledare uppmuntrar deltagarnas insatser, inte resultatet.Tänk på att det är vanligt att personer 
som bryter mot normerna ofta förväntas representera en viss grupp eller själva förväntas lösa 
frågor som borde vara allas ansvar att lösa. Det kan exempelvis handla om att någon med en 
funktionsnedsättning får ta allt ansvar för tillgänglighetsarbetet på arbetsplatsen. Arbetet kring 
normer och maktstrukturer måste vara något som alla har ett gemensamt och eget ansvar för.
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4 Aktivism 
– nu gör vi!

ÖVNING AGERASCHEMA 
40 minuter.
 
 

MATERIAL
Agerascheman, ett per grupp (finns längre bak i materialet för kopiering), pennor.
  
VARFÖR
I vardagen har vi ibland begränsade möjligheter att förbättra och förändra. Personer som 
engagerar sig i människor och världen ser ofta många problem eller situationer som behöver 
förbättras. Vi tänker ofta ut stora projekt som skulle förbättra situationer och lösa problem, 
men sen slutar det med att tiden, personerna eller pengarna inte finns, så då faller allt och 
inget blir gjort. Vi ska därför träna på att hitta små saker som vi kan förbättra. Vad kan du 
göra själv, helt utan pengar på max 5 minuter?

HUR
Berätta för deltagarna att vi ska träna oss i att göra realistiska planer för att förbättra dåliga 
situationer eller lösa problem. Det kan handla om samhällsproblem, eller problem som finns 
i Scouterna eller kåren. Det är viktigt att förklara att det inte gäller personliga problem utan 
strukturella problem. Deltagarna ska delas upp i mindre grupper, max fem personer i varje 
grupp. Dessa grupper ska sedan välja ut ett problem som de vill jobba vidare med och försöka 
hitta lösningar på. Som ledare kan du vara med och hjälpa grupperna att minnas problem 
som tagits upp i tidigare diskussioner. Det gör inget om flera grupper väljer samma problem. 

När grupperna valt ett problem så presenterar du som ledare ageraschemat. Ageraschemat 
är ett rutnät där grupperna ska fylla i sitt problem och finna olika lösningar. På de olika raderna 
varierar tiden och i de olika kolumnerna varierar antalet personer som jobbar. Deltagarna får 
sätta sig ner och skriva ner problemet de valt och sen en eller flera olika lösningar i varje fält. 

Berätta för deltagarna att deras ”lösningar” inte måste lösa hela problemet, det räcker gott 
om det är ett steg i rätt riktning. Hjälp grupperna genom att påminna om den förra kreati-
vitetsövningen och att de kan göra på samma sätt här. Förklara att förslagen som skrivs ner 
inte måste vara perfekta, utan allt som går i rätt riktning är bra.

Efter grupperna skrivit ner sina förslag på lösningar återsamlas ni i storgrupp för att pre-
sentera några av de olika förslagen på lösningar.
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4 Aktivism 
– nu gör vi!

PRESENTERA
Låt varje grupp presentera något eller några av sina förslag i helgrupp. Se till att det presenteras 
förslag från flera olika rutor (det vill säga ensam och i grupp, kort och lång tid). 

Avsluta med att låta deltagarna vända sig mot varandra i par där de sitter (bikupor) och 
be dem prata om ifall det är några av förslagen de skulle vilja göra när de kommer hem, ensam-
ma eller tillsammans med sin patrull.

TÄNK PÅ
Du kan behöva hjälpa grupperna igång igen. Hjälp dem att hitta tillbaka till sin kreativitet. Det 
är viktigare att de kommer på några förslag som de gillar, än att de täcker upp precis varenda ruta. 

ANTECKNINGAR
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4 Aktivism 
– nu gör vi!

ÖVNING BENÄMNA, KRITISERA, 
            FÖRÄNDRA  
15 minuter.
Metoden är en välkänd normkritisk gränssättningsmetod. Här kompletterad 
med ett övningsupplägg. 
 

MATERIAL
Whiteboardtavla/blädderblock, whiteboardpenna/spritpenna.
  
VARFÖR
När det händer eller sägs dåliga saker runt omkring dig är det bra att säga ifrån. Det jobbiga 
har antagligen redan skett, men du har markerat att det inte är okej, gett stöd till eventuella 
andra personer i rummet som också tyckte det var jobbigt och förhoppningsvis sett till att 
det inte händer igen. Ändå är det många som tvekar, missar tillfället och i efterhand ångrar 
att de inte sa något. Därför är det viktigt att träna på att sätta gränser.

HUR
Berätta för gruppen att många av oss kan minnas situationer där vi i efterhand känner att 
vi borde sagt ifrån. Något dåligt händer eller sägs, till exempel en rasistisk kommentar, men 
vi sa ändå inte ifrån. Att säga ifrån hjälper andra i rummet att förstå att det var något som 
inte var okej som just hände. Det hjälper och stöttar också andra i rummet som kände sig 
obekväma. Många tycker att det är svårt att säga ifrån, därför ska vi öva på det nu. 

Förklara hur ”säga ifrån-metoden” fungerar. Berätta om de olika orden, benämna, kritisera 
& förändra, och vad de betyder samtidigt som du skriver upp dem på tavlan. 

Benämna: Säga i klarspråk vad som just hände. 
Kritisera: Säga att det var en dålig grej.
Förändra: Ge förslag/direktiv på hur du vill att det ska bli/vara i framtiden. 

Visa sedan hur det fungerar i praktiken genom att dra ett exempel med din egen upplevelse. 
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4 Aktivism 
– nu gör vi!

Till exempel: Någon säger ”jävla invandrare!”.

Ditt svar blir då:

Benämna    Kritisera   Förändra

Det du just sa var rasistiskt.  Det är inte okej   Sluta upp med det.

Be gruppen att dela upp sig i par. Båda personerna ska använda ungefär en minut för att 
tänka ut ett tillfälle där de vill säga ifrån. (Det kan vara en situation som hänt där de känner 
att de velat säga ifrån men inte gjort det, eller en påhittad situation.)
Efter en minut ber du deltagarna att i sina par kort berätta om händelsen eller kommenta-
ren de valt och själva leverera sitt ”benämna, kritisera, förändra”-svar. Byt sedan person som 
presenterar situation och svar.

DISKUSSION/REFLEKTION
Samlas i helgrupp efter några minuter och låt någon/några ur gruppen svara på frågorna. 
• Hur kändes det att säga ifrån?
• Tror ni att det hjälper att träna på att säga ifrån?
• Tror ni att ni kommer säga ifrån mer i framtiden?

TÄNK PÅ
Att metoden är till för att hjälpa, inte begränsa. Självklart får en säga ifrån på massa andra 
sätt eller bara använda delar av metoden om det känns bättre.

ANTECKNINGAR



Du är en vit kille på tjugofem år 
som pluggar på handelshögskolan. 
Du spelar tennis på fritiden.

Du är en kvinna som jobbar inom 
vården. Du har bott i Sverige i 
fjorton år. Du bor med din flickvän 
i en förort.

Du är femton år. Bor i villa tillsam-
mans med din mamma och syster. 
Du är blind och är aktiv inom 
Scouterna.

Du är en trettioårig kvinna. 
Du pluggar på universitetet och 
har bott i Sverige i fem år.

Du är en man i trettioårsåldern. 
Du är praktiserande jude. Du är 
skådespelare, men jobbar som 
vårdbiträde.

Du är ordförande i en partipolitisk 
ungdomsorganisation. Dina föräldrar 
kom från Chile på 70-talet.
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Material till övningar

ROLLKORT TILL ÖVNINGEN ETT STEG FRAM

Du är en muslimsk tjej. Du bor 
med dina föräldrar som är djupt 
troende. Du pluggar till jurist på 
universitet.

Du är singel och strax över trettio. 
Du är gymnasielärare och bor kvar i 
din hemstad på Sveriges västkust.

Du är en femtonårig tjej. 
Du bor hemma hos dina föräldrar 
i en by i Västerbottens inland. 
Du är adopterad.

Du är en man i femtioårsåldern. 
Du jobbar som polis. Du har nyss 
skilt dig från din make.

Du är dotter till en undersköterska 
och studerar ekonomi på universitet. 
Du är scoutledare på fritiden.

Du lever som gömd flykting. 
Du bor tillsammans med din familj
i ett rum i en lägenhet.



Du är en tjugoettårig samisk tjej. 
Du jobbar på kontor och sitter i 
rullstol.

Du är sjutton år. Du går samhälls-
programmet på gymnasiet och har 
nyligen blivit förälder.
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Material till övningar

ROLLKORT TILL ÖVNINGEN ETT STEG FRAM

Du är gift och sitter i kommun-
fullmäktige. Du har tre barn och 
har anlitat en barnflicka. 
Du har dyslexi.

Du är en kille som bor i en stor-
stadsförort. Din mamma jobbar som 
städare, din pappa är arbetslös.

Du är född i en tjejkropp, men har 
känt sen dagis att du egentligen är 
en kille. Dina föräldrar är lärare.
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Material till övningar

AGERA-SCHEMAT
Problemet: 

LÖSNINGAR

10 min

1 kväll

1 helg

Återkommande 
hela terminen

JAG SJÄLV EN PATRULL 
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Material till övningar

TEFLONTESTET
 

FRIKTION PÅ GRUND AV 
FÖRESTÄLLNINGAR OM:

ÅLDER

KÖN

SEXUALITET

FUNKTIONALITET

TRO

ETNICITET

HUDFÄRG

KLASS

RELATION(ER)

KROPPSSTORLEK

EGEN RUTA

SÄLLAN       IBLAND           OFTA



VÄRSTA FÖRD     MEN

46

Material till övningar

ETT STEG FRAM UTAN ROLL
 På mina högtidsdagar är alla lediga från jobbet och/eller skolan.

Ingen har frågat mig om jag är kille eller tjej.

Jag ser ljust på min framtid.

Att jag är upprörd förklaras aldrig med att jag har mens.

När det är många i ett rum som pratar hör jag för det mesta vad den jag pratar med säger.

Mitt namn gör det inte svårare för mig att få jobb.

Jag kan gå hand i hand på stan med någon jag är kär i utan att få konstiga blickar.

Jag har pengar kvar i slutet av månaden.

Jag känner mig trygg även när jag går förbi en grupp män sent på kvällen.

Jag känner mig sällan nedstämd.

Jag känner att människor lyssnar på mig och tar mina åsikter på allvar.

Jag kan köpa hudfärgade plåster som liknar min hudfärg.

Jag har aldrig behövt ”komma ut”, alltså berätta för mina vänner och släktingar vilken sexuell läggning jag har. 

Mina föräldrar hjälpte eller hjälper mig med läxorna och uppmuntrar mig i mina studier.

Ingen har kallat mig för lilla gumman.

Jag kan resa vart jag vill utan att i förväg ta reda på om det finns något som hindrar mig att ta mig ombord 
på flyget, tåget eller bussen. 

Om jag var på besök i riksdagen skulle folk kunna ta mig för en riksdagsledamot. 

Ingen har frågat mig varifrån i världen jag kommer ifrån egentligen.

De flesta tycker att jag skulle bli en bra förälder.

Jag har aldrig skämts för mitt hem eller kläder.

Jag och mina kompisar skickar ofta videos och bilder till varandra.

Jag bor i ett område där nästan alla som vill har ett jobb.

Jag kan gå på stan utan att vara rädd för att stoppas av polisen.

I närheten där jag bor finns det ålderdomshem och ungdomsgårdar med personal som talar mitt förstaspråk.

Jag kan utan problem gå på bio med mina kompisar.

Jag är inte orolig att mina kollegors lön är högre än min på grund av mitt kön.

Jag har lätt att läsa av vad andra känner och förstår för det mesta om de skojar eller menar allvar.

Folk kastar sällan eller aldrig skeptiska blickar åt mitt håll när jag går på stan. 

Jag är sällan arg på mig själv och oroar mig inte för vad andra tycker om mig.
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Lär dig mer!

Här är tips på litteratur och hemsidor med mer material och inspiration om 
normer, fördomar och makt. Dessa är några av många läsvärda material som 
ger en bra start och mycket hjälp!

• BRYT!, RFSL Ungdoms metodmaterial om normer i allmänhet och 
  heteronormen i synnerhet. Belyser privilegier som tillhör normen och 
  tar upp frågor kring hur makt upprätthålls. 
  http://rfslungdom.se/webbshop/bryt

• REGNBÅGSSCOUTERNA  
  http://www.scoutservice.se/paverka-scouterna/scoutnatverk/regnbagsscouterna/

• SVARSBANK, Svar på tal har sammanställt en svarsbank med tips 
  på hur du kan svara på svåra frågor. http://www.svarpatal.se/svarsbank

• Den ONORMA boken (UMR)

• NORMKREATIV (Settings)

• VÄRLDENS VIKTIGASTE BOK (RFSU)

• INKLUDERA – JÄMSTÄLLDHET OCH HBTQ I ORGANISATIONEN 
  (Frida Ohlsson Sandahl)

• O/LIKA-BOKEN (LSU)

• FEMSTEGSMODELLEN – för en öppen och tillgänglig scoutkår
  Leda scouting: http://www.scouterna.se/om-scouterna/scouternas-mangfaldsarbete/

• AGERA UTAN ATT DISKRIMINERA - Antidiskrimineringsbyrån
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Begrepps- och ordlista

I denna begrepps- och ordlista hittar du förklaringar till ord och begrepp som 
vi har använt oss av i detta material som kan vara lite knepiga eller som vi 
tycker är viktiga att du håller lite extra koll på. 

ANTIRASISM: Motsatt rasismens idéer står antirasismen för alla människors lika värde. 
Den står för ett jämlikt samhälle där människor inte diskrimineras, vare sig på grund av 
härkomst, kulturell bakgrund eller någon annan anledning.

AFROFOBI: Ett ord som beskriver negativa attityder, hat, fördomar och fientlighet mot 
personer med ursprung i Afrika, främst söder om Sahara. 

ANTISEMITISM: Ett ord som beskriver negativa attityder, hat, fördomar och fientlighet 
mot judar.

ANTIROMANISM: Ett ord som beskriver negativa attityder, hat, fördomar och fientlighet 
mot romer.

DISKRIMINERING: Diskriminering innebär att en person blir sämre behandlad än en 
annan person. Det kan till exempel vara att behandla och bemöta någon negativt baserat på 
personens kön eller etnicitet.

ETNICITET: Används ofta för att förklara och tillskriva en person en tillhörighet till en 
grupp av människor som har samma kultur, talar samma språk eller kommer från samma 
område i världen. 

EXKLUDERING: Motsatts till inkludering. I olika sociala sammanhang kan en person eller 
grupper av personer antingen exkluderas eller inkluderas. Individer som blir exkluderade får 
inte vara med, blir inte tagna på allvar eller tillfrågade. 

FUNKTIONALITET: Handlar i hög utsträckning om på vilket sätt din kropp anses vara 
funktionell i relation till hur samhället är uppbyggt och vilka normer som finns kring vad en 
kropp förväntas ska klara av. En individ förväntas ha uppmärksamhet. En individs fysiska 
och psykiska funktionalitet ändras också med tiden, både som konsekvens av åldrande och 
som följd av händelser i livet.

FÖRDOMAR: En fördom är en inställning till en eller flera personer eller företeelser som 
bygger på den mest lättillgängliga informationen, och bortser från annan viktig information 
och egenskaper. Föreställningarna kan därför lätt bli felaktiga.
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Begrepps- och ordlista

ISLAMOFOBI: Ett ord som beskriver negativa attityder, känslor och fördomar och fientlig-
het mot muslimer och islam. 

KATEGORISERING: Ett grundläggande sätt som underlättar för våra hjärnor att fungera 
är att ta fasta på några få egenskaper och utifrån dessa klumpa ihop saker i olika kategorier. 
Detta innebär att många människor hamnar i fel kategorier eller har egenskaper som bara 
delvis passar in i ramen.

KOLONIALISM: Kolonialism är när en större makt, ekonomisk och politisk, tar över och 
börjar styra och kontrollerar mindre starka områden och gör dessa till sina ägor, såväl folk 
som mark.  

KÖNSUTTRYCK: Begrepp som handlar om hur personer uttrycker könsidentitet. Alla 
kan gå in och ur olika uttryck. Det går att ha kläder, frisyr och kroppsspråk som kodas som 
”kvinna” eller ”man”. 

MAJORITET: Tillhör en majoriteten i ett samhälle är en normföljare och har makt, ges mer 
plats, blir lyssnad på och får fördelar. Det är inte enbart en fråga om antal utan handlar även 
om makt. Det finns även problemställningar i samhället som rör majoriteten - jämställdhets-
frågan är en sådan då det är en fråga som berör alla i ett samhälle. 

MAKTSTRUKTUR: I alla sammanhang finns det människor som har mer eller mindre 
makt. Det kan handla om vem som har makt att bestämma eller vem som har lättast att ta 
sig fram i samhället. Den som har en sådan maktposition har nästan alltid vissa egenskaper 
och attribut som stämmer överens med andra som har makt. Det betyder att det är något 
strukturellt och övergripande, så kallade maktstrukturer.

MINORITET: En minoritet är en grupp som har färre medlemmar i förhållande till en större, 
konkurrerande grupp (majoriteten). Används ofta om en mindre befolkningsgrupp som 
lever inom en större och behöver försvara sin kultur och existens gentemot majoritetsbefolk-
ningen som har mer makt. Exempel på minoritetsgrupper är etniska, språkliga och religiösa. 

NORMER: Normer kan beskrivas som oskrivna regler, saker som vi vet utan att någon 
behövt berätta det för oss. Förenklat kan vi säga att normer skapas och förs vidare genom att 
många gör, tänker och säger på samma sätt. Eftersom reglerna är oskrivna och osynliga är de 
så självklara för oss att de är svåra att upptäcka, vi följer dem oftast utan att de ifrågasätts. 
Vithetsnormen är en väl etablerad norm i vårt samhälle där vit hy förutsätt vara det ”vanliga”, 
vilket ger vita människor fördelar och makt.

NORMKRITIK: Normkritik handlar om att i förändringsarbete inte utgå från det som 
uppfattas som avvikande, utan lägga fokus på normer/normföljarna och de fördelar som 
kommer av att kunna vara en av dessa. Det handlar om att synliggöra begränsande normer, 
ifrågasätta dem, synliggöra privilegier och granska sin egen position.
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Begrepps- och ordlista

PRIVILEGIER: Privilegier är förmåner eller fördelar som personer eller grupper får i olika 
sammanhang utifrån sociala, kulturella eller ekonomiska grunder. Privilegier handlar ofta 
om sociala och ekonomiska fördelar som personer får utifrån rådande normer. Det finns 
vissa starka och specifika privilegier i våra sociala ”lagar”, exempelvis vithetsprivilegier och 
heteroprivilegier, där de som tillhör dessa grupper får vissa fördelar endast på grund av att de 
tillhör denna specifika grupp. 

RASISM: Rasism är en ideologi och ett system av föreställningar där människor delas in i 
olika och exkluderande fack, där dessa fack i sin tur delas in i en maktordning. I dag pratas 
det bland annat om religiös rasism eller kulturell rasism. Utifrån religion eller kultur delas 
människor in i grupper som i sin tur värderas och behandlas olika på grund av felaktiga 
föreställningar.

SEXUALITET: Ett begrepp som ofta används för att gruppera människor utifrån vem de har 
förmågan att bli kära i eller attraherade av. 

STEREOTYP: En stereotyp är en förenklad och negativ föreställning om vilka egenskaper, 
intressen och förmågor medlemmar i en viss grupp har, endast grundat av att en tillhör denna 
specifika grupp. Exempel på sådana grupper är kön, religion, etnicitet med flera.

TOLERANS: Tolerans betyder att tåla eller acceptera någon eller något. Där den som tolererar
står i en maktposition mot den som tolereras. Att den ene tolererar den andra innebär att 
denna får en ”okej-stämpel” vilket också innebär att denna stämpel kan tas tillbaka.

VÄRDERINGAR: En värdering är en grundläggande uppfattning av i vilken grad något är 
positivt eller negativt laddat. Det kan också handla om huruvida konsekvensen av en hand-
ling är positiv eller negativ. En värdering brukar definieras som något som är viktigt och riktigt 
för oss och som är relaterat till våra behov. Som resultat av dessa värderingar och behov ger vi 
uttryck för attityder och beteenden.

 

ANTECKNINGAR



ANTECKNINGAR
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