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”TANKEBANKEN – ett studiecirkelmaterial om normer, 
makt och förändring” har tagits fram inom ramarna för 
projektet NAB – NORMER, ATTITYDER OCH BETEENDEN. 

NAB-projektet drivs av ungdomsförbunden Ung Media 
Sverige och Sverok – Spelhobbyförbundet och finansieras av 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

SVEROK är Sveriges största ung-
domsförbund. 80 000 medlem-
mar i 1 200 föreningar över hela 
landet samlar, utvecklar och spri-
der spelhobbyn. I Sverok startar 
och driver ungdomar sina egna 
föreningar på egna villkor och 
skapar verksamhet tillsammans.

UNG MEDIA SVERIGE är det min-
dre förbundet med det stora hjär-
tat som arbetar för att så  många 
unga som möjligt ska synas och 
höras i media. Tillsammans fören-
ar vi ungefär 9000 medieprodu-
cerande medlemmar i 100-talet 
föreningar som gör tidningar, 
radioproduktioner, filmer, som 
fotograferar eller driver podcasts.
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INLEDNING

Att säga ”Alla är välkomna hos oss” räcker inte. Många av 
oss har erfarenheter av sammanhang och situationer där vi 
inte har trivts eftersom det kändes som att ingen lyssnade 
på oss. 

Kanske var det en situation där våra förslag skämtades bort, 
eller där det var lättare att låta bli att prata om vissa ämnen. 
Ibland är det svårt att ta del av informationsmaterial eller 
diskussioner eller få mat som är anpassad efter en själv. Det 
handlar om situationer där vi känner att vi inte har samma 
förutsättningar som andra – situationer där vi inte kan vara 
oss själva och därmed känner oss, och blir, begränsade. 

Att en känner så beror ofta på att en på något sätt inte passar 
in i normen – i det som anses vara ”normalt”. Dels kan det 
handla om sociala normer, exempelvis en förväntan på att en 
ska se ut på ett visst sätt, eller ett antagande om att alla i rum-
met är ateister vilket kan yttra sig i nedlåtande skämt om re-
ligioner. Dels kan det  handla om normer som märks i fysiska 
eller praktiska hinder, till exempel genom att lägga möten sent 
på vardagskvällar vilket gör det svårt för yngre elever att delta. 
Det är ett exempel på en vuxennorm. Det kan också handla om 
att vara i en lokal med gamla soffor och heltäckningsmattor 
vilket gör det omöjligt för astmatiker att vara med. Det är ett 
exempel på vanan att utgå från att människor inte har allergier 
eller astma.   
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Det finns mycket statistik som visar på att personer som till-
hör samhällets normer, normpersoner, har det lättare i livet 
och mår bättre än personer som hamnar utanför normernas 
gränser, icke-normpersoner. Normpersoner har på grund av 
samhällets stöd exempelvis enklare att få jobb, att få bostad 
och att komma in på krogen. De personer som inte möter be-
gränsningar i sin vardag på grund av normer mår ofta bättre, 
både fysiskt och psykiskt, än de som möter begränsningar.

Detta studiecirkelmaterial är en del i arbetet att förändra 
dagens situation. Tillsammans verkar vi för att öka förut-
sättningarna för situationer där alla kan vara sig själva, och 
tillsammans skapar vi förändring i det stora och i det lilla! 

UPPLÄGG
Handledningen som finns i detta studiecirkelmaterial riktar sig 
främst till ungdomsföreningar, ungdomsorganisationer och 
ungdomsgrupper som träffas regelbundet men också till andra 
intresserade grupper. Handledningen är uppdelad i fyra träffar 
tänkta att ta cirka 2 timmar och 15 minuter vardera. Den tiden 
motsvarar tre studietimmar (3 x 45 minuter). 

Det fungerar utmärkt att ändra upplägget och hålla färre men 
längre möten eller fler och kortare. En förutsättning för att räk-
nas som studiecirkel hos ett studieförbund är att ni är minst 
tre deltagare som träffas minst tre gånger och använder sam-
manlagt minst nio studietimmar under träffarna.

Studiehandledningen har inspirerats av flera böcker inom om-
rådet. Information om böckerna finns i slutet av handledningen.  
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FÖRSTA TRÄFFEN – RAMARNA
Ni pratar om era behov inför studiecirkeln och går tillsammans 
igenom och förklarar begreppet normer.

ANDRA TRÄFFEN – ATT VARA NORMPERSON
Ni sätter ord på vilka fördelar en får genom att vara en del 
av normen och hur de fördelarna kan användas för att skapa 
förändring.

TREDJE TRÄFFEN – VILKA NORMER FINNS I VÅR GRUPP?
Ni undersöker vilka normer som finns inom er grupp och hur 
de gynnar vissa personer på bekostnad av andra.

FJÄRDE TRÄFFEN – HUR GÖR VI NU?
Ni tar fram en handlingsplan för hur ni vill arbeta med normer 
i framtiden och utvärderar studiecirkeln.

EFTER DENNA STUDIECIRKEL HAR NI:
Fått reda på mer om normer och hur de samverkar med makt

Tagit reda på de fördelar en får genom att vara en del av 
normen

Diskuterat hur en kan använda sig av sina fördelar för att 
skapa förändring

Granskat normerna i er grupp

Tagit fram en första handlingsplan på ert framtida arbete 
med normer och likabehandling

Att jobba med likabehandling, inkludering och tillgänglighet är 
en ständigt pågående process. Det är viktigt att ni håller igång 
diskussionen. Träff två, tre och fyra kan därför göras om hur 
många gånger som helst.
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OM STUDIECIRKLAR OCH OM ATT VARA CIRKELLEDARE

En studiecirkel är en liten grupp människor som samlas för att 
lära sig något särskilt. Deltagarna lär av varandra och hjälps åt 
att komma framåt. Studiecirklar brukar ofta samordnas av ett 
studieförbund. Studieförbundet kan ge stöd till studiecirkeln 
och utbildning till cirkelledare men också ersätta eventuella 
kostnader för studiecirkeln.

I Sverige finns många olika studieförbund. 

Sverok – Spelhobbyförbundet är till exempel medlem 
i Studiefrämjandet och Ung Media Sverige är medlem 
hos Kulturens Bildningsverksamhet.

Är ni en spelförening ansluten till Sverok som inte har 
ett samarbete med Studiefrämjandet? Då får ni gärna 
ta kontakt med ert lokala Studiefrämjandekontor för 
att se vilka möjligheter det finns till samarbete. 

Läs mer på www.studieframjandet.se.

Är ni en förening ansluten till Ung Media? 

Genom Kulturens har Ung Medias medlemmar möj-
lighet att upprätta studiecirklar inom medieproduk-
tion eller andra typer av folkbildande verksamhet. 

Läs mer på www.kulturens.se.
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Det här materialet kan användas för att driva studiecirkeln till-
sammans med valfritt studieförbund. Ta gärna kontakt med 
ett studieförbund innan ni börjar. Då kan ni få koll på hur de 
kan stötta er och få reda på vilka regler som gäller för att be-
driva en studiecirkel hos ett studieförbund. 

Som studiecirkelledare ser du till att gruppen fungerar bra och 
att deltagarna känner sig trygga. Du ser till att låta deltagarna 
prata en i taget och att alla lyssnar på varandra. Att ta del av 
varandras tankar och erfarenheter är en del av cirkeln, liksom 
att ni gemensamt bestämmer hur ni ska göra, vilka mål ni har 
och vilka ramar som gäller. 

För att skapa en situation där alla får möjlighet att delta och ta 
plats kan du till exempel:

använda dig av rundor och låta ordet gå varvet runt

köra bikupor där den stora gruppen delas upp i mindre

avsätta tid för eftertanke innan samtalet

mäta talartiden och byta mötesledare

Många studieförbund erbjuder utbildningar till sina cirkelle-
dare där en får med sig de verktyg som behövs för att leda 
cirkeln.

Som studiecirkelledare för denna studiecirkel är det viktigt att 
du själv har tänkt en del kring normer. Annars är risken stor 
att du återskapar normer istället för att ifrågasätta dem. Du 
behöver inte vara expert eller ha gått en utbildning men det 
är bra om du har läst på lite. Använd dig av tipsen längst bak 
i denna handledning och reflektera över hur normer påverkar 
dig. Stäm även av med din kontaktperson på studieförbundet 
om de kan köpa in något material till dig och kursens deltagare.
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I diskussioner kring normer kan det hända att fokus flyttas från 
normen till de som avviker från normerna. Det är din uppgift 
att se till att fokus stannar på normen.

I normkritiska övningar och diskussioner kan många olika käns-
lor och reaktioner dyka upp. Normpersoner och icke-norm-
personer upplever ofta övningar på helt olika sätt på grund 
av sina erfarenheter. Medan en kan känna sig glad över att 
blivit medveten om något, känner en annan skuld och skam 
över samma sak. En tredje kanske känner sig arg och en fjärde 
ledsen. Alla har rätt till sina känslor och de kan inte vara rätt 
eller fel. Det är bra om ni i gruppen redan i början funderar 
kring känslor, vilka konsekvenser det kan få att uttrycka dem 
och hur ni vill hantera olika känsloyttringar. 

I litteratur- och materiallistan i slutet av denna handledning 
hittar du en checklista för att skapa en tillgänglig och inklude-
rande studiecirkel. 
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FÖRSTA
TRÄFFEN

FÖRSTA TRÄFFEN – RAMARNA

• Whiteboard/stort papper

• Mörk whiteboardpenna/mörk spritpenna

• Pennor

• Post-its

A. INLEDNING
PRESENTATION FÖR VARANDRA 
Börja er träff med en namn- och pronomenrunda. Under pro-
nomenrundan kan alla ange vilket personligt pronomen de vill 
ska användas om dem i gruppen, alltså hen, den, han eller hon. 
Det går också att ange att en vill bli kallad vid sitt namn. På så 
sätt kan alla i gruppen använda rätt namn och pronomen för 
varandra.

Fortsätt gärna med en läges- och behovsrunda. På så sätt kan 
ni skapa förståelse för att någon kan vara trött, arg eller har 
huvudvärk. Ni kan då också anpassa träffens upplägg efter 
det, till exempel genom att ha fler pauser.

Ni kan göra rundor om allt; från ”Varför 

är du med i denna studiecirkel?” till ”Vad 

tycker du om att vi slutar senare idag?”. 

Kom ihåg att rundor ofta kan dra ut på 

tiden. Bestäm tillsammans hur lång tid ni 

vill att sådana rundor ska få ta i början av 

era träff ar. Var också tydligt med att det 

alltid går bra att säga ”pass” i en runda.
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FÖRSTA
TRÄFFEN

Vi kör en 
pronomenrunda! 

HUR VI ÄR MED VARANDRA
Genom att prata om era behov kan ni direkt öva er i att skapa 
trygga och välkommande sammanhang.

Skriv ner vad ni har för behov för att kunna känna er trygga 
och vara delaktiga i gruppen. Till exempel ”Jag vill inte bli av-
bruten”, ”jag behöver kunna röra på mig” eller ”jag behöver 
veta om gruppen klarar av att hantera starka känslor”. Berätta 
därefter era behov för varandra och prata om hur ni kan tillgo-
dose dem. Finns det behov som skulle kunna utesluta varan-
dra, så som ”respekt” och ”kunna säga vad en tycker”? 

hon!
hen! hon! han!

han!

hen!
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FÖRSTA
TRÄFFEN

B. NORMER OCH MAKTORDNING
I denna del diskuterar och definierar ni ordet normer, så att ni 
alla vet vad ni pratar om när ni använder ordet ”normer”.

NORMER ÄR …
oskrivna regler för hur vi bör vara, se ut och bete oss

kontextberoende – det innebär att normen för hur vi till ex-
empel bör klä oss beror på sammanhanget

tidsbundna – det innebär att normen för hur vi till exempel 
bör bete oss i klassrummet såg annorlunda ut för 50 år se-
dan i jämförelse med idag

för det mesta osynliga tills vi bryter mot dem

ofta viktiga riktlinjer i vår vardag

Normer är ofta svåra att se när en är en del av dem. Det beror 
på att det som tillhör normen uppfattas som ”självklart” och 
”normalt”. Därför är det bra att börja med en övning där ni 
spårar normer och därefter diskuterar vad normer kan ha för 
effekter. 
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FÖRSTA
TRÄFFEN

MAKTORDNING  ÄR …
Med maktordning menas den hierarkiska ordning som ger 
människor olika möjligheter och förutsättningar att påverka 
samhället och sitt eget liv. Vilka möjligheter och förutsättning-
ar en har hänger ihop med till exempel klass, regionalitet, et-
nisk tillhörighet, funktionalitet, hudfärg, sexualitet, ålder och 
religiositet.

JAG VET INTE ENS VAD DET HETER
Denna övning är utvecklad av Adrian Repka från kunskapsban-
ken Jämfota. Den används för att  visa på språkets betydelse för 
normer. Språket kan verka neutralt för den som passar in i det 
och som gynnas av det. Men språket har möjlighet att återska-
pa eller bryta normer. Om vi ändrar vårt språkbruk kan det 
även förändra våra tankar om det vi talar om.

1. Rita upp en stor cirkel på tavlan eller pappret. Det är sam-
manhanget. Bestäm om sammanhanget är ”Sverige i år” 
eller ”Vår organisation”. Rita upp en mindre cirkel i den som 
en kärna. Det är normen.

2. Dela upp cirkeln med tre eller fyra streck. Det är maktord-
ningarna. 

3. Skriv ut vilka maktordningar du vill arbeta med, till exempel 
ålder (gammal, ung, medelålders), kön och genus (transper-
son, kvinna, maskulin) och regionalitet (bo i tätort, glesbygd). 

4. Gruppen ska nu komma på så många exempel som möj-
ligt där ord kontrasteras mot varandra på ett sätt där det 
avvikande pekas ut och det normativa positioneras som 
neutralt. Genom att leta efter tilläggsord kan vi synliggöra 
denna uppdelning. Till exempel; teater – barnteater, fotboll 
– damfotboll, pop – arabisk pop. Se illustrationen på kom-
mande sidor för fler exempel. Det vi är ute efter är alltså 
inte tänkta motsatspar som i vit/svart eller hetero/homo, 
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FÖRSTA
TRÄFFEN

utan till exempel hur “par” kontrasteras med “killpar” vilket 
gör att den heterosexuella parnormen osynliggörs och neu-
traliseras genom språket.

5. Sätt det ord som inte har ett tilläggsord inne i normcirkeln 
i den maktordning som den gäller. Placera ordet med til- 
läggsord i samma maktordning men i den yttre cirkeln.

6. Ni kan antingen gå igenom maktordningarna en efter en 
eller skriva och lägga lappar vartefter ni kommer på dem.

7. Det kan vara bra att göra övningen under tystnad eller att 
deltagarna får komma på sina exempel i par, annars finns 
risken att deltagare pratar mer än skriver och då tar övning-
en väldigt lång tid.
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FÖRSTA
TRÄFFEN
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FÖRSTA
TRÄFFEN

EFTERDISKUSSION

1. Gå igenom vilka tilläggsord som döljer sig bakom orden i 
normcirkeln.

2. Skriv en lista över tilläggsorden på tavlan eller på ett pap-
per. Ni har nu kartlagt normpositionerna i sammanhanget 
ni undersökt.

3. Diskutera vad denna uppdelning får för effekter, både för 
de som är innanför och de som positioneras som utanför.

ATT HAMNA INNANFÖR NORMEN KAN INNEBÄRA ATT...

• en känner sig hemma

• en inte behöver förklara sig

• en ses som en individ och inte som en representant för sin 
grupp 

• en blir uppmuntrad (genom ord, blickar, bra betyg, inbjud-
ningar med mera.)

ATT HAMNA UTANFÖR NORMEN KAN INNEBÄRA ATT...

• en inte känner sig hemma

• en behöver förklara sig

• en ses som en representant för sin grupp istället för en individ

• en blir bestraffad (till exempel genom nedlåtande skämt, 
höjda ögonbryn, kränkningar, diskriminering)
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FÖRSTA
TRÄFFEN

Om ni vill vidareutveckla ert arbete med ett 

inkluderande mötesklimat kan ni inför varje 

träff utse en eller två personer som har extra 

koll på exkluderande beteenden som kan dyka 

upp i gruppen. Ifall ni gör detta är det viktigt 

att ni bestämmer när personerna får dela med 

sig av sina observationer – direkt eller i slutet 

av träffen. En möjlig iakttagelse skulle till ex-

empel kunna vara att det ofta används svåra 

akademiska ord utan att dessa förklaras.

4. Vad tänker ni att tilläggsorden bär på för information? Om 
ni säger “tjejkompis” istället för “kompis”, vad tänker ni att 
ni har lagt till för relevant information till den ni pratar med? 
Vad blir effekterna av att göra så?

5. Vad händer om alla istället börjar peka ut normen med sitt 
språk och vägrar att benämna avvikare med tilläggsord? 
Om ”kinamat” är ”mat” och om herrarnas bollspel kallas 
”herrfotboll”?

6. Ta ett exempel där något motsatt gäller mot hur det brukar 
vara, t ex konståkare – manlig konståkare. Vad innebär det-
ta när vi kopplar det till makt och resurser? Innebär det att 
tjejer som är konståkare har mest makt och resurser? 

C. AVSLUT
Avsluta gärna med en runda där deltagarna kan dela med sig av 
sina känslor, tankar och reflektioner kring träffen. Uppmuntra 
även till att fortsätta spåra normer i den egna vardagen: Hur 
visar normer sig? Vad får normerna för effekter för de som är 
innanför och de som positioneras utanför?
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ANDRA 
TRÄFFEN

ANDRA TRÄFFEN – ATT VARA  
NORMPERSON

• Mörk whiteboardpenna/mörk spritpenna

• Pennor

• Post-its

• Rollkorten för övningen ”En bit fram” och lista med påståen-
den som finns i handledningens bilaga

A. INLEDNING
Under den här träffen kommer fokus ligga på vad det innebär 
att vara en del av normen.

Inled träffen med en läges- och behovsrunda. Därefter kan ni 
göra en runda där ni återkopplar till förra träffen och där del-
tagarna får möjlighet att dela med sig av sina observationer 
och reflektioner kring normer sedan dess.

B. ATT VARA NORMPERSON
Normer är sociala ramar som beskriver hur vi bör vara, bete 
oss och se ut i olika sammanhang. Det känns för det mesta 
positivt att vara en del av normen och ofta negativt att vara 
utanför normen. De personer som är en del av normen anses 
ofta som ”självklara”, ”normala” och ”bra”. De behöver inte ta 
reda på om de kan hänga med under mötet eller om det finns 
någon mat som de kan äta. De behöver inte ”komma ut” för 
någon och berätta att de är hetero, de behöver inte vara oro-
liga för att de inte kommer få jobbet på grund av sin hudfärg. 
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ANDRA 
TRÄFFEN

Att vara normperson innebär också möjligheten att bli sedd 
som individ. Det innebär till exempel att det du säger anses 
vara just din åsikt. Avviker du från en norm ses du ofta som en 
representant för din grupp. Det betyder att det du säger och 
det du gör tolkas som ett resultat av att du tillhör en grupp 
som avviker från normen. Ett exempel är att tjejer som spelar 
spel i en förening ofta antas vara där i egenskap av ”flickvän”, 
inte som en individ som gillar att spela spel. 

Som normperson behöver en inte fundera kring vilka fördelar 
det kan ge att vara normperson eftersom fördelarna oftast 
känns givna och självklara. Därför är det väldigt svårt att som 
normperson se hur en faktiskt påverkas av normen och vilka 
fördelar det ger en. Denna övning kommer att träna er på att 
sätta ord på privilegier.

Jo ... jag skulle vilja prata

med er om en sak ... jag är

 heterosexuell
Va modigt av 

dig att berätta fö
r oss, 

 eller hur Göran!
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ANDRA 
TRÄFFEN

Vill du veta lite mer om normer, makt och normkritik innan du 
går igenom övningen? Läs stycke C på sidan 22.

HETEROPRIVILEGIER
Heteroprivileiger är en övning ur BRYT-materialet från RFSL 
Ungdom. Bilda smågrupper på 3 personer och be varje grupp 
att komma på minst 10 privilegier som heterosexuella har i 
vårt samhälle. Det kan dels röra sig om privilegier på samhälls- 
nivå, till exempel att heterosexuella par har större chans att få 
adoptera barn. Dels kan det handla om privilegier på en mer 
vardaglig nivå, till exempel att heterosexuella inte behöver 
”komma ut”. Samla gruppen efter några minuter och gör en 
runda där alla smågrupper kan redovisa privilegierna de har 
tagit upp. Anteckna på whiteboard/blädderblock.

Fundera därefter vilka andra faktorer som kan påverka dessa 
privilegier. Vilken betydelse har till exempel hudfärg, funktio-
nalitet, religion och ålder på heteroprivilegier?

VÅRT HANDLINGSUTRYMME SOM NORMPERSON 
Utan att veta vad normer är, vilka normer det finns, vilka 
normpositioner vi själva har och fördelarna som de positioner-
na innebär riskerar vi att upprepa uteslutande normer. Men 
när vi är medvetna om våra normpositioner och våra fördelar 
har vi möjligheten att använda oss av vår makt för att tänja på 
normerna. Som normperson har en mer utrymme att agera, 
eftersom en passar in i normen, och ifrågasätts sällan. Det ut-
rymmet att agera kan kallas för handlingsutrymme. Det hand-
lingsutrymmet kan användas för att förändra normerna och 
göra de mindre snäva och exkluderande.

Ni har övat er i att hitta normer och att sätta ord på privilegier, 
de fördelar det innebär att vara en del av normen. Nästa steg 
är att fundera kring hur ni kan använda er av ert personliga 
handlingsutrymme för att uppnå förändring.
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Övningen kan få en större effekt 

om ni hittar privilegier som är 

kopplade till normer som berör 

er mer personligen. Till exempel 

åldersnormen, vithetsnormen 

och så vidare.

Gå vidare med övningen genom att prata inom gruppen om 
hur det är möjligt att ta sitt ansvar för att förändra hur normer-
na ser ut. På vilka sätt är du som person med och stärker nor-
merna genom ditt sätt att vara och bemöta andra människor? 
Hur kan du undvika att göra det, och hur kan ni gemensamt 
agera för att skapa mindre snäva och begränsande normer? 
Om du exempelvis tillhör de som pratar mest under träffarna 
skulle du kunna försöka att först ta ordet när du märker att  
ingen annan säger det som du ville 
säga. Du kan också försöka att 
uppmuntra de som inte pratar 
mycket till att göra det genom 
att hänvisa till deras namn när 
du pratar eller helt enkelt gen-
om att ge positiv feedback efter 
en situation där de tagit ordet

C. OM NORMER, MAKT OCH NORMKRITIK
Att vara normperson innebär alltså att en har många fördelar 
jämfört med personer som inte är en del av normen. Men vad 
har det med makt att göra?

Det normkritiska perspektivet utgår från att det finns makt-
strukturer som gör att vissa grupper av människor gynnas på 
bekostnad av andra. De grupperna har större möjligheter och 
förutsättningar att påverka samhället och sitt eget liv. Dessa 
maktstrukturer är anpassade efter normpersonerna. Att vara 
normen innebär en enorm makt. Det ger en utrymme och en 
röst i samhället som är självklar. Maktstrukturerna är alltså an-
passade efter normen samtidigt som det är de personer som 
tillhör normen som har störst möjlighet att påverka och ändra 
på maktstrukturerna.  
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Vad innebär normkritik då? Normkritik är ett verktyg som hjäl-
per oss att se, förstå och förändra begränsande strukturer.  Med 
hjälp av normkritik kan vi analysera orättvisor och vi kan visa 
varför vissa personer aldrig upplever något motstånd medan 
andra hela tiden upplever att det ligger hinder på vägen.

I ett normkritiskt perspektiv ligger fokus på normen istället för 
det som avviker. Genom att synliggöra normen synliggör vi 
vem och vilka som har makten. När vi sedan kan se vem som 
har makt att förändra, då kan ansvaret för förändringsarbetet 
läggas på rätt ställe.

EN BIT FRAM
Denna övning finns i många varianter, du hittar den till exem-
pel i BRYT-materialet från RFSL Ungdom och i O/lika av Ceci-
lia Elmqvist. Detta är en bra övning för att synliggöra för- och 
nackdelar som personer och grupper kan få av att följa och 
bryta mot normer.

Dela ut rollkorten (de finns i bilagan). Deltagarna får inte be-
rätta för varandra om sina roller. Be alla att fundera en stund 
över sin roll: Vad gör du på dagarna? Vad drömmer du om? 
Hur växte du upp? Vad gör dig glad? Vad gör dig ledsen?

Be deltagarna att placera sig på en linje i rummet bredvid var-
andra. Studiecirkelledaren läser upp olika påståenden (dessa 
finns i bilagan). När ett påstående stämmer in på din tilldelade 
roll ska du antingen röra dig en bit framåt eller bakåt. Om på-
ståendet inte passar in på 
dig stannar du kvar. 

I slutet av övningen kommer 
alla vara på olika ställen i 
rummet.

Istället för att göra övningen i ett 

stort rum kan ni också genomföra 

den med var sin spelfigur som går 

framåt på ett bord eller ett spelbräde.
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EFTERDISKUSSION
Vilket kön gav ni er roll? Vilken hudfärg? Vilken sexuell lägg-
ning? Vilken bakgrund? Berätta för varandra om vad som 
stod på era rollkort och vad ni själva la till.

Vad var det som fick er att ge er roll de egenskaperna? Re-
flektera kring vad ni tog för givet, vad ni lade in i rollen och 
varför ni gjorde det.

På vilket sätt visar övningen att olika normer samverkar 
med varandra?

Var hade ni stått om ni hade gett er roll en annan hudfärg, 
religion, funktionalitet eller sexualitet?

Hur kändes det att röra sig framåt? Hur kändes det att röra 
sig bakåt? 

Vad händer när en hamnar långt bak eller långt fram? Vad 
ser en?

Vad är makt och vilka typer av makt märks i övningen?

Var ni både normperson och avvikare? Beskriv de olika si-
tuationerna.

D. AVSLUT
Avsluta gärna med en runda där deltagarna kan dela med sig av 
sina känslor, tankar och reflektioner kring träffen. Uppmuntra 
även deltagarna till att sätta på sig sina normkritiska glasögon 
och se sig omkring i sin vardag. Vilka gynnas av normerna som 
de ser där? Vilka fördelar får personerna som gynnas? Hur 
skulle de kunna använda sina fördelar för att nå en förändring?
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TREDJE TRÄFFEN – VILKA NORMER 
FINNS I VÅR GRUPP?  

• Post-its

• Pennor i olika färger

• Whiteboard/blädderblock

• Mörk whiteboardpenna/mörk spritpenna

• Tejp eller magneter på whiteboardtavla

A. INLEDNING
Den här träffen kollar ni på vilka normer som finns i er grupp. 
För vilka personer är er grupp anpassad och för vilka är den 
mindre eller inte alls anpassad? Var extra noga med att skriva 
ner era diskussioner för att under nästa träff kunna koppla 
tillbaka till det ni upptäckte under denna träff.

Kör en läges- och behovsrunda. Därefter kan ni göra en runda 
där ni pratar om förra träffen och där deltagarna får möjlighet 
att dela med sig av sina frågor, tankar och normkritiska obser-
vationer och reflektioner som har dykt upp sedan dess.

B. VILKA NORMER FINNS I VÅR GRUPP?
Ni har nu funderat mycket kring normer inom olika samman-
hang. Under denna träff ska ni fokusera på att identifiera vilka 
normer som finns i just er grupp – vilka gynnas och på vilkas 
bekostnad? 
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LIKABEHANDLINGSTERMOMETERN
Likabehandlingstermometern är en övning ur O/lika från LSU, 
övningen heter där mångfaldstermometern. Övningen är bra 
för att börja diskutera hur det är med likabehandlingen i grup-
pen och vilka normer som styr. 

Skapa en termometerskala från 1 till 6 på golvet, där 1 står för 
”Håller inte med alls” och 6 står för ”Håller med helt”. Cirkelle-
daren läser upp olika påståenden om gruppens likabehandling 
och deltagarna placerar sig på skalan. Därefter får alla möjlig-
het att berätta om varför de ställde sig där de står och hur de 
tänkte kring påståendet. 

Det är bra med följdfrågor och diskussion mellan deltagarna. 
Det går bra att byta plats under övningens gång. Diskussio-
nen kan ni anpassa efter er grupp. Vad vill ni uppnå med dis-
kussionen? Ska det vara en generell eller specifik diskussion? 
Vill ni synliggöra era olika tankar eller strävar ni efter enighet 
i gruppen?

I vår förening är det

 lika förväntning ar på 

killar och tjejer?
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PÅSTÅENDEN TILL TERMOMETERN
(Självklart går det bra att ta fram egna påståenden)

Gruppen är öppen för alla

Alla i Sverige har möjlighet att gå med i vår grupp

I gruppen kan en vara sig själv

I gruppen har alla samma möjlig heter

Det är lätt att vara ny i vår grupp ef tersom en blir väl om-
händertagen

I gruppen spelar det ingen roll hur en ser ut

Alla deltagare blir accepterade och behandlas jämlikt

Våra lokaler är anpassade så att alla kan ta sig in i lokalerna 
och röra sig fritt

I gruppen är det lätt att vara reli gionsutövare

I gruppen spelar det ingen roll hur gammal en är

I gruppen är det lika förväntning ar på personer av olika kön



29

TREDJE  
TRÄFFEN

KARTLÄGG NORMERNA GENOM DISKUSSION 

Ett sätt att kartlägga normerna i den egna gruppen är genom 
diskussion. Interfem har tagit fram ett antal frågor som ger 
diskussionen en tydlig struktur. Välj diskussionsfrågorna som 
är mest relevanta för er grupp.

1. Vem eller vilka bestämmer över dagordningen eller vad ni 
tar upp när ni har möten?

2. Vilka maktpositioner har olika grupper i organisationen? 
Finns det några gemensamma nämnare för personerna 
som har de högsta posterna? 

3. Vilka möjligheter har olika människor att förflytta sig och ut-
vecklas inom organisationen? Vad innebär det att vara den 
enda icke vita personen i styrelsen eller i en arbetsgrupp? 
Vad kan valberedningen göra? Vad kan ordföranden res-
pektive styrelsen göra?

4. Hur ser möjligheten ut för olika personer eller grupper att 
agera? Får alla lika mycket stöd att förverkliga sina idéer och 
förslag? Vem bestämmer vad pengarna inom organisatio-
nen ska användas till?

5. Problematiseras olika gruppers olika tillgång till makt? 

6. Vad pratas det om under fikapauserna? Är det något som 
alla kan känna sig delaktiga i? Vad skämtas det om?

7. Under vilka former kan inflytande utövas? Går det bara att 
påverka organisationen en gång om året på årsmötet? Vad 
får olika former av inflytande för konsekvenser? Utesluter 
de former ni har nu någon eller några?
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8. Gör ni något specifikt för att underlätta allas deltagande i 
olika beslutsprocesser? Exempelvis barnpassning, reseut-
jämning, övervägande av mötestider, tillgängliga lokaler, 
kallelse med tillgänglighetsguide och så vidare?

9. Vilka deltar i uppföljningar av olika aktiviteter som organi-
sationen arrangerar? Vem får avgöra om det var ett lyckat 
arrangemang eller möte?

C. AVSLUT
Gör en gemensam sammanfattning av det ni kom fram till som 
ni dokumenterar.

Avsluta gärna med en runda där deltagarna kan dela med sig 
av sina känslor, tankar och reflektioner kring träffen. Upp-
muntra även deltagarna att till nästa träff fundera vidare på 
vilka normer som finns i gruppen.

I referens- och tipslistan längst 

bak i detta material finns det ett 

filmtips om Crossing Boarders fil-

mer om att jobba med jämställdhet 

och mångfald. Titta gärna på filmen 

”Steg 2: Hinder” och diskutera uti-

från den hur det ser ut i er grupp.
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FJÄRDE TRÄFFEN – HUR GÖR VI NU?

• Whiteboard/blädderblock

• Mörk whiteboardpenna/mörk spritpenna

A. INLEDNING
Under den här träffen fokuserar ni på vad ni vill ändra och hur. 
Börja med en läges- och behovsrunda innan ni drar igång. Där-
efter kan ni göra en runda där ni pratar om förra träffen och 
där deltagarna får möjlighet att dela med sig av sina frågor, 
tankar och reflektioner om normerna i gruppen som har dykt 
upp sedan dess. Har någon kanske upptäckt fler normer som 
finns i er grupp? 

Efter sista träffen tycker 

jag vi ses allihopa och har 
pickninck ute på

 klipporna!
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B. HANDLINGSPLAN

SORTERA
Nu har ni funderat mycket kring vilka normer som finns i er 
grupp, för vilka personer er grupp är anpassad och för vilka 
den är mindre eller inte alls anpassad. Det kan kännas som 
att det finns massa problem som gruppen borde ta tag i, och 
att det är svårt att veta var ert förändringsarbete ska börja. Då 
kan det vara skönt att få lite ordning genom att sortera proble-
men ni har upptäckt:

Titta på era anteckningar och skriv ner vilka hinder ni har 
identifierat. Finns det flera problem som verkar har samma 
orsak? Som är uttryck för samma norm? 

Bestäm tillsammans vilka och hur många problem ni tyck-
er är viktigast att ta tag i. Frestelsen kan vara stor att vilja 
ta tag i allt på en gång men ofta leder det till att inget blir 
gjort. Så våga prioritera tillsammans och börja med några 
få förändringar. 



TVÄRTOM
Tvärtom är en övning ur BRYT-
materialet från RFSL Ungdom. Ibland 
kan det kännas svårt att veta vad en ska 
göra för att undanröja hinder och problem i gruppen. Därför 
kan det vara enklare att komma på vad en INTE borde göra. 

Börja med att tillsammans formulera ett mål som ni alla vill 
uppnå. Till exempel ”Alla i vår grupp ska bli lika bemött oav-
sett könsidentitet” eller ”Våra möten ska vara tillgängliga för 
alla personer oavsett deras psykiska eller fysiska funktionsva-
riationer”. Låt sedan deltagarna fundera för sig själva i några 
minuter på allt en kan göra för att det målet ska misslyckas. 
Det får gärna vara hur orimliga förslag som helst. Till exempel 
skulle gruppen kunna förbjuda transpersoner att vara med-
lemmar eller hålla extra långa möten utan paus som dessut-
om hålls i okända lokaler där rampen tagits bort från ingång-
en. Gör en runda där alla får säga vad de kom att tänka på.

Välj tillsammans de tre värsta åtgärderna som verkligen 
skulle göra att ni misslyckades med målet. Gör sedan tvärt-
om! Vad skulle den raka motsatsen till de förslagen vara? 
Formulera om de tre förslagen till praktiska, positiva och 
konkreta åtgärder som er grupp kan genomföra.

TA FRAM EN HANDLINGSPLAN 
Gå tillbaka till de problem som ni vill börja ta tag i och ta fram 
en handlingsplan för dessa. Ofta kan det finnas flera åtgärder 
för ett och samma problem. Det kan även finnas samma åtgär-
der för olika problem. På 
sidan bredvid finns ett ex-
empel på en handlings-
plan. I bilagan finns en 
tom mall som ni kan jobba 
med. Mallen har tagits 
fram av Interfem.

Gör övningen ”Promenad”. Precis 

som titeln säger handlar det om att 

parvis gå en 20 minuters promenad 

och prata om vilka problem ni ser och 

vilka ni tycker är viktigast att ta tag i. 

Det kan vara en uppfriskande avbrott 

som blåser in ny energi i lokalen.

Tvärtom!-övningen är bäst läm-
pad för grupper där deltagarna känner 
sig bekväma med varandra. Annars kan 

det kännas obehagligt att komma på värsta 
tänkbara scenarion. Som cirkelledare är det 

viktigt att känna av stämningen, och inte 
vara rädd för att avbryta övningen.
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C. AVSLUT OCH UTVÄRDERING
I slutet av studiecirkeln är det viktigt att utvärdera träffarna. 
Dels för att veta hur alla mådde under kursen och vad de har 
för tankar kring den, dels för att återkoppla till era ramar från 
början. Förhöll ni er till varandra så som ni hade tänkt? Här 
finns förslag på tre olika sätt att göra en utvärdering på, välj 
det som tilltalar er mest.

1. RUNDA
Sätt er i en ring och låt varje deltagare berätta om vad hen tar 
med sig från studiecirkeln.

2. INTERVJU
Gå ihop i par och intervjua varandra i cirka 10 minuter kring 
vad ni har lärt er, hur ni kände under kursens gång och vad 
som var bäst respektive sämst. Anteckna gärna stödord. Där-
efter samlas ni i ring och alla par får möjlighet att dela med sig 
av en–två saker som de har pratat om.

3. DELFI
Delfi är en övning som finns med i boken ”Uppskattande pro-
cessövningar”. Sätt er i en ring. Var och en av er har ett pap-
per där ni ritar två kolumner. Överst i den vänstra kolumnen 
ritar ni en pratbubbla, och överst i den högra skriver ni ”Håller 
med”. Varje deltagare skriver ett par uttalanden om kursen i 
den vänstra kolumnen. Det kan till exempel vara påståenden 
om vad ni har lärt er, hur det kändes under kursen, vad som 
var bäst/sämst eller hur det känns nu. 

Efter 5 minuter skickas pappret medurs till grannen. Deltagar-
na har nu 30 sekunder på sig att markera om de håller med 
uttalanden på pappret eller inte. Håller en med sätts ett streck 
i kolumnen ”Håller med”.  Håller en inte med markeras ingen-
ting. När cirkelledaren säger ”Byt” så skickas pappret vidare. 
Det går runt i cirka 5 minuter eller tills alla har haft allas papper. 
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Sammanfatta och diskutera nu i helgrupp. Vilka uttalanden 
har fått mest streck? Finns det likheter och olikheter mellan 
deltagarnas uttalanden?

AVSLUTANDE ORD
Nu har ni ägnat 4 studieträffar åt att diskutera, synliggöra, 
ifrågasätta och förändra normer. Vi hoppas att ni haft givan-
de träffar och känner att både ni som individer och grupp har 
utvecklats och kommit en bit på vägen! Att jobba med normer 
kan kännas hopplöst och frustrerande eftersom vi alla är en 
del av otroligt många normer som kan sitta väldigt djupt. För-
sök att inte vara dömande mot er själva utan vara kärleksfulla! 
Varje norm du blir medveten om bör firas! 
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BILAGA 
I detta studiecirkelmaterial hittar du säkert information som 
är bekant såväl som helt ny information. Ibland kan det dyka 
upp ord och begrepp som du vill veta mer om eller få en bättre 
förklaring av. Då rekommenderar vi att du besöker 

http://www.transformering.se/vad-ar-trans/ordlista 
där det finns en ordlista från RFSL Ungdom och 

http://genus. se/meromgenus/ordlista 
där det finns en ordlista från Natio nella sekretariatet för ge-
nusforskning.

Gå även gärna igenom referens- och tipslistan längst bak i det-
ta studiecirkelmaterial, där hittar du böcker, hemsidor, filmer 
och checklistor.

A. ATT SKAPA TILLGÄNGLIGA TRÄFFAR
Här är en lista på saker att tänka på inför träffarna för att de 
ska vara så tillgängliga som möjligt, för så många som möjligt. 

Diskutera gärna varför det är viktigt att tänka på olika aspekter 
av tillgänglighet inför en träff, ett möte eller ett evenemang! 

CHECKLISTA FÖR CIRKELLEDAREN INFÖR FÖRSTA TRÄFFEN

• Fråga vad deltagarna behöver för att trivas, kunna delta och 
känna sig trygga under studiecirkeln 

• Ta reda på lokalens tillgänglighet och vilka hjälpmedel som 
finns på plats eller som studieförbundet kan hjälpa dig att 
ordna
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• Fråga om det finns behov av teckenspråks- eller syntolkning, 
teleslinga/hörslinga eller andra motsvarande hjälpmedel 
som du vet att ni kan erbjuda

• Fråga om deltagarnas allergier

• Berätta om färdvägar (bil, tåg, pendeltåg, T-bana, till fots)

• Beskriv lokalen och dess tillgänglighet

• Dela ut ett telefonnummer dit en kan ringa om en inte hittar

• Mejla och skriv ut detta studiecirkelmaterial till alla

CHECKLISTA FÖR CIRKELLEDAREN INFÖR VARJE TRÄFF

• Börja träffarna med en lägesrunda, det vill säga fråga hur 
alla mår och hur de har det just nu

• Fråga vilka behov gruppens deltagare har (till exempel att 
behöva sitta idag, extra behov av pauser, kram-behov, bli 
lyssnad på)

• Använd metoder som till exempel rundor, bikupor, talar-
listor, handuppräckning för att alla närvarande ska kunna 
vara delaktiga

• Ha lekar, övningar och aktiviteter som passar alla i gruppen 
oavsett funktionalitet. Tänk ut minst två olika sätt som sam-
ma övning kan göras på.

• Ha en paus efter ungefär var 45:e minut eller gör det möjligt 
för deltagarna att påverka hur och när pauserna ska tas

• Bestäm tider, framför allt sluttider, på förhand och håll dig 
till dessa

• Försök att fördela talutrymmet jämnt mellan deltagarna
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• Ersätt ordet ”man” med ”en” för att undvika ett könat språk-
bruk

• Undvik endast könsspecifika pronomen så som han/hon 
och istället använda hen/han/hon eller bara hen/den då 
kön inte är relevant

• Förklara förkortningar, namn och svåra ord och anta inte att 
de är självklara. Då har alla möjlighet att hänga med utan 
att bli utpekade. 

• Använd så neutrala ord som möjligt, exempelvis är paus 
mer neutralt än bensträckare vad gäller funktionalitet

• Använd endast svarta eller mörkblåa whiteboardpennor, 
tydliga kontraster underlättar för alla deltagare



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 gift och sitter 
i kommunfullmäkti-
ge. Du har tre barn 
och har anlitat en 
barnflicka. Du har 

dyslexi.

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

fem år.

Du är ordförande 
i en partipolitisk 

ungdomsorganisation. 
Dina föräldrar kom till 
Sverige från Chile på 

70-talet.

Du är en judisk man 
i trettioårsåldern. 

Du är skådespelare 
men jobbar som 

vårdbiträde.

Du är en kille 
som bor i en 

storstadsförort. Din 
mamma jobbar som 
städare, din pappa 

är arbetslös.

MATERIAL TILL ÖVNINGEN 
”EN BIT FRAM”

Rollkorten behöver klippas ut så 
att varje deltagare kan få ett eget. 



Du är en 
sjuttonårig tjej 

som inte avslutat 
grundskolan. 

Du jobbar på en 
snabbmatskedja.

Sedan din födsel 
betraktas du av din 
omgivning som en 

tjej. Men du har 
känt sen förskolan 
att du egentligen 
är en kille. Dina 

föräldrar är lärare.

Du är dotter till 
en amerikansk 

ambassadör. Du 
är kristen och 

bor i Sverige. Du 
går i en skola för 

synskadade.

Du är en kille som 
har flytt med din 
familj från Irak. 

Du går i nian och 
drömmer om att 

bli läkare.

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

rullstol.

Du är en muslimsk 
tjej. Du bor med 

dina föräldrar som 
är djupt troende.

Du pluggar 
till jurist på 

universitetet.

Du lever som 
gömd flykting. Du 
bor tillsammans 

med din familj i ett 
rum i en lägenhet.

Du är en vit kille 
på tjugofem år 
som pluggar på 

Handelshögskolan.
Du spelar tennis på 

fritiden.

MATERIAL TILL 
ÖVNINGEN 
”EN BIT FRAM”

Rollkorten behöver 
klippas ut så att varje 
deltagare kan få ett 
eget. 
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PÅSTÅENDEN SOM KAN LÄSAS UPP. 
Välj ut ett tiotal påståenden inför övningen.

Om dina högtider har en ledig dag i almanackan, gå en bit 
fram.

Om någon har frågat dig om du är tjej eller kille, gå en bit 
bakåt.

Om du behöver snåla i slutet av månaden, gå en bit bakåt.

Om du kan välja att arbeta med vad du vill när du har gått 
ut skolan, gå en bit fram.

Om du innan en resa behöver ta reda på om det finns någ-
ra funktionshinder på flyget, tåget eller bussen, gå en bit 
bakåt.

Om du är rädd för att stoppas av polisen, gå en bit bakåt.

Om du kan köpa hudfärgade plåster som liknar din hud, gå 
en bit fram.

Om du någon gång blivit kallad något nedlåtande som syf-
tat på din sexuella läggning eller ditt könsuttryck, gå en bit 
bakåt

Om du kan gå till läkare när du är sjuk, gå en bit fram.

Om du kan bli tillsammans med vem du vill, gå en bit fram.

Om du känner att människor tar dina åsikter på allvar, gå 
en bit fram.

Om dina föräldrar hjälper dig med läxorna och uppmuntrar 
dig i dina studier, gå en bit fram.



44

BILAGA

Om du har blivit kallad något nedlåtande som syftat på din 
hudfärg eller vilken del av världen som du kommer från, gå 
en bit bakåt.

Om du kan komma in på offentliga simhallar utan att ägna 
en tanke åt vilket omklädningsrum du ska använda, gå en 
bit fram.

Om folk sällan eller aldrig kastar skeptiska blickar åt ditt håll 
när du går på stan, gå en bit fram.

Om någon har frågat dig var i världen du kommer ifrån egent-
ligen, gå en bit bakåt.

Om du tog dig in i den här byggnaden och rummet utan att 
tänka på trösklar och trappor, gå en bit fram.

Om politiker eller debattörer skulle ifrågasätta din lämplig-
het att vara förälder, gå en bit bakåt.

Om du varje dag kan läsa i tidningen om framgångsrika 
människor med samma hudfärg som du själv har, gå en bit 
fram.

Om dina föräldrar och lärare har fått dig att känna att du 
kan bli vad du vill, gå en bit fram.

Om du ofta känner dig rädd när du är ute på stan om kvällar-
na, gå en bit bakåt.

Om det är lätt för dig att få tag på samhällsinformation på 
ditt förstaspråk, gå en bit fram.

Om du oroar dig för att din lön är lägre än kollegornas bara 
på grund av ditt kön, gå en bit bakåt.

Om du har behövt berätta för dina släktingar vilken sexuell 
läggning du har, gå en bit bakåt.



M
A

LL FÖ
R H

A
N

D
LIN

G
SPLA

N
EN

D
ETTA

 
vill vi ändra på!

VA
D

ska vi göra?
H

U
R

ska vi göra det?
VEM
ska göra vad?

N
Ä

R
ska vi göra det?

U
TVÄ

RD
ERIN

G
H

ur gick det?



46

BILAGA

REFERENS- OCH TIPSLISTA

LITTERATUR OCH METODBÖCKER:

”10 tips för tillgänglighet” av Sveriges förenade studentkårer 
(SFS), 2014.
Många konkreta tips för hur en kan jobba med tillgänglighet 
inom kommunikation och marknadsföring.

”ageraguiden” av Förbundet Vi Unga, 2010.
Innehåller både relevant teori och konkreta metoder för att ta 
fram en vision och värdegrund, för att granska verksamheten 
systematiskt och för att ta fram en likabehandlingsplan.

”BRYT! Ett metodmaterial om normer i allmänhet och he-
teronormen i synnerhet” av Forum för levande historia och 
RFSL Ungdom, 2011, tredje upplagan.
Bryt-materialet innehåller många interaktiva övningar för att 
synliggöra normer och reflektera kring dessa. 

”Den onorma boken” av Ungdom mot rasism, 2013.
I denna bok förklaras teoretiska begrepp på ett enkelt sätt.

”Härskarteknik: den fula vägen till makt” av Elaine Eksvärd, 
2012, andra upplagan.
Genomgång av ett antal härskartekniker och hur de kan be-
mötas.

”Makthandboken” av Interfem, 2011, andra upplagan.
En bok Makthandbok för unga feminister som (be)möter ra-
sism och sexism i föreningslivet.

”Normkritisk pedagogik – Makt, lärande och strategier för 
förändring”, 2010.
Ett antal akademiska texter som tar upp normkritikens teore-
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tiska sida men som också delar med sig av praktiska erfaren-
heter från arbetet med normkritisk pedagogik. 

”O/lika – interaktiva metoder att använda i arbetet med 
fördomar, normer och diskriminering” av Cecilia Elmqvist, 
2010, andra upplagan.
Boken innehåller många interaktiva övningar för att synliggöra 
normer och reflektera kring dessa. Det anges även förslag på 
alternativa, mer tillgängliga, upplägg av alla övningar.

”Rekrytera rätt” av Interfem, 2013.
En bok om Interfems metod som har tagits fram för att hjäl-
pa ideella organisationer att få fram den bästa kompetensen 
utan att diskriminera.

”Uppskattande processövningar – systemiska metoder för 
engagemang och förankring” av Annika Lindén och Pia Hal-
kier Bjerring, 2011.
Boken är en verktygslåda med olika metoder som kan använ-
das i olika skeden i en förändringsprocess.

FILMER 
Under de senaste åren har det tagits fram många kortfilmer som 
på olika sätt synliggör normer och hur de fungerar:

Projektet ”Fotboll för alla” har tagit fram fem små filmer kring 
olika normer. 
www.fotbollforalla.se
Filmerna är textade.

Svenska FN-förbundet har tagit fram kortfilmen ”Svenne”. En 
film som främst utmanar normer kring svenskhet.
https://vimeo.com/66722693
Filmen är textad.
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Myndigheten för delaktighet (före detta Handisam) har tagit 
fram ett antal kortfilmer om funktionalitetsnormen.
http://www.mfd.se/tillganglighet/gor-tillgangligt/funktions-
nedsattning-och-tillganglighet/
Filmerna är textade och syntolkade.

Umo.se, Ungdomsmottagningen på nätet, har tagit fram sju 
filmer som vänder på normerna kring alla diskriminerings-
grunder som finns enligt lagen.
http://www.umo.se/Vald--krankningar/Du-har-ratt-att-be-
handlas-rattvist-3/
Filmerna är textade.

Crossing Boarders har tagit fram åtta filmer, en om varje steg i 
arbetet för jämställdhet och likabehandling.
http://crossingboarders.se/filmer/
Filmerna är textade.

Filmer vars syfte är att skapa förståelse för neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar:
Boendestödfilmen – en film om energi, stress och om boende-
stöd till personer med autismspektrumdiagnoser.
https://www.youtube.com/watch?v=ernpu2kW5jw

En film om asperger för barn från The autism site. 
http://blog.theautismsite.com/animated-autism-ar
hur/#2wiESBX5m0S1Zib1.01

CHECKLISTOR FÖR ATT SKAPA TILLGÄNGLIGA EVENEMANG
Checklista för tillgänglighet
Stockholm universitet (finns även på engelska)
http://www.sus.su.se/sites/sus.su.se/files/attachments/check-
lista_for_tillganglighet.pdf
En väldigt bra och omfattande checklista, där du enkelt kan 
välja ut det som är relevant för ditt arrangemang.
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LSUs checklistor för vad som är viktigt att tänka på för att pla-
nera tillgängliga arrangemang och möten
http://lsu.se/tillganglighet/
Extra bra med denna checklista är att de har en separat del som 
en kan ge till föreläsare inför en konferens eller ett konvent.

Tillgänglighet för oss, tillgänglighet för dig
Unga Allergikers checklista
http://www.navenibordet.se/upload/skriftfinutskick.pdf

Attentions pärm om tillgänglighetsanpassning ur ett kognitivt 
perspektiv, 75 kr
Beställ på http://webbutik.attention-riks.se/
Detta perspektiv saknas ofta i andra checklistor, och är därför 
väldigt bra att ta del av.

INTERAKTIVA HEMSIDOR
Crossing Boarders har tagit fram ett digitalt självskattningstest 
för att göra det lättare för er att komma igång med ert arbete 
för jämställdhet och inkludering. Testet hjälper er att få koll på 
nuläget och de utmaningar som just ni bör fokusera på. 
www.jhe.nu

På kognitionsportalen kan du med hjälp av en simulator testa 
hur olika situationer upplevs av personer som till exempel har 
aspergers eller ADHD. 
http://auld.hi.se/kognitionsportal/program/publish/

SVAR PÅ TAL är ett projekt i verbalt självförsvar. På hemsidan 
samlas de bästa svaren för att avväpna, upplysa eller helt en-
kelt göra upp med jobbiga frågor och fördomar. 
http://svarpatal.se/



Vill ni skapa goda förutsättningar för att så många som 
möjligt ska känna sig välkomna och trygga och kunna vara 
sig själva i er grupp?  Vill ni skapa förändring i det lilla och 
i det stora?

”TANKEBANKEN” är ett  studiecirkelmaterial om likabehand- 
ling som ska vara ett stöd i ert förändringsarbete. Genom 
övningar och diskussionsfrågor kommer ni på fyra träffar att:

• lära er mer om normer och hur de samverkar med 
makt

• ta reda på vilka fördelar det innebär att tillhöra 
normen

• granska normerna i den egna gruppen

• ta fram en handlingsplan på ert framtida 
likabehandlingsarbete

”TANKEBANKEN – ett studiecirkelmaterial om normer, 
makt och förändring” har tagits fram inom ramarna för 
projektet NAB – NORMER, ATTITYDER OCH BETEENDEN.  
NAB-projektet drivs av ungdomsförbunden Ung Media Sve- 
rige och Sverok – Spelhobbyförbundet och finansieras av 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 

 

Vill du veta mer om Sverok? 
Besök då www.sverok.se

Vill du veta mer om Ung Media Sverige? 
Besök då www.ungmedia.se


