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Inledning
Den här boken är skriven för att förändra verkligheten i
skolorna och läroanstalterna. I boken presenteras sätt
på vilka vi kan ingripa i de diskriminerande normerna och
göra skolan till en likabehandlande lärmiljö för alla.
De normer som råder i samhället påverkar skolornas verklighet.
Läroanstalterna är inte åtskilda från de maktstrukturer som finns och
har funnits i samhället. Stereotyper och gammalmodiga attityder kan
man hitta t.ex. i läromedlen, i lärarens sätt att tilltala eleverna och
i elevernas förhållanden sinsemellan. Vi upprätthåller normerna till
vardags utan att märka det och utan att inse att det är skadligt.
Antaganden om studerandes könsuttryck, hudfärg och klasstillhörighet
påverkar den enskilda studerandens upplevelse av lärmiljöns
trygghet och hens möjligheter att göra framsteg i sina studier.
Därför är det viktigt att granska de rådande normerna.
I skolan möter studerande diskriminering som tar sig uttryck i diskreta
sätt att utesluta någon. För att göra läroanstalternas utrymmen
jämlika för alla räcker det inte att endast ingripa i enskilda fall av
mobbning. Det måste utredas vem som systematiskt lämnas utan
möjligheter och blir utestängd från gemenskapen och varför detta sker.
Normkritik är steget mot ett mer likabehandlande samhälle
där ursprung, identitet och t.ex. könsuttryck inte påverkar de
ungas möjligheter att fortsätta studierna eller arbetet.
Boken är främst avsedd för lärare men lämpar sig för alla
som arbetar med unga. Handboken är främst riktat till andra
stadiet men lämpar sig också för grundskolans övre årskurser.
För enkelhetens skull används termerna elev och studerande,
samt termerna skola och läroanstalt synonymt.

Anta int'' - Bryt normen!
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, Seta rf,
Finlands Gymnasistförbund SLL rf, Finlands Svenska
Skolungdomsförbund FSS rf
© Seta ry. 2013
Tryckeri: Printon, Tallinn
2013. Seta-julkaisuja 22.
ISBN 978-952-9862-22-1
ISSN 1236-8636

Boken förespråkar normkritiskt tänkande som hjälpmedel i arbetet
mot diskriminering. Det är viktigt att man i skolorna funderar på
vad som ligger bakom diskriminering, mobbning och uteslutande
från gemenskapen. Vi tror att normkritik gör det möjligt för alla
elever att allt oftare förverkliga en likabehandling av alla.
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Till läraren
Med hjälp av normkritik kan studerandes individualitet, självbestämmanderätt
och rätt till en trygg lärmiljö respekteras.
Normkritiken förutsätter aktiva åtgärder
och en omvärdering av principerna för
undervisningen.
Den som sammanställer undervisningen är skyldig att i samband med läroplanen göra upp handlingsplaner med vars
hjälp man kan skydda eleverna mot våld,
mobbning och trakasserier, samt se till att
planerna implementeras. Skapandet av en
trygg skolmiljö är alla vuxnas ansvar och
ligger inte endast på rektorernas eller elevvårdspersonalens axlar.
En trygg skola innebär inte bara utrymningsövningar för eventuella farosituationer. I vår bok talar vi om känslan av inre
trygghet och upplevelsen av social trygghet
– att bli accepterad som den man är.
I projektet Bryt normen! har studerande synliggjort sina upplevelser av utanförskap och osynlighet. Ofta bottnar deras
erfarenheter i att de fallit utanför de nor-
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mer som råder i skolan.
Boken vill erbjuda verktyg speciellt för
att eleverna ska förstå vad det innebär att
falla utanför normerna. Att utmana normerna tjänar alla elever – varje människa
är värd att bli bemött som den hon är. I
boken finns också praktiska övningar som
hjälper eleverna att bearbeta diskriminering i skolorna.

Bryt normen!
Projektet Från tolerans till likabehandling inleddes på hösten 2012. Projektet
finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet.
Projektet inleddes som ett samarbetsprojekt mellan tre organisationer.
Studerandeorganisationerna
Suomen
Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI
ry och Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf och människorättsorganisationen Seta ry utgjorde samarbetsparterna. År 2013 blev Suomen Lukiolaisten
Liitto SLL ry en av samarbetsparterna.
Projektet Bryt normen! riktades till en
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början direkt till unga som berättade om
sina upplevelser i skolorna på webbplatsen
normer.fi. De deltog också i arbetsgrupper, skolbesök och diskussioner där de
återgav sina erfarenheter av läroanstalternas normer och deras inverkan på de
ungas liv.
De ungas erfarenheter av att vara
osynliga och bli uteslutna utgör kärnan i
denna bok. De hjälper oss att förstå vilka
normer som råder i skolsystemet. Med de
ungas erfarenheter som bas har vi också
sammanställt förslag på olika sätt att förebygga och ingripa i diskriminering.
Målet är en likabehandlande och trygg
skola där det är tryggt och roligt för alla
att lära sig, samt ett samhälle där var och
en kan fortsätta sina studier i den riktning
de själva önskar och få det stöd och den
uppmuntran de behöver.

Vad är normer?
Normer är antaganden om hurdana människor är och hurdana de borde vara.
Antagandena är förknippade med t.ex.
kön, sexuell läggning, ursprung, religion
och funktionsförmåga.
Likabehandling kräver tillräckliga resurser i
utbildningen
Ändamålet med normkritiska undervisningsmetoder är att förbättra studerandes trivsel och skapa
jämlika studiemöjligheter. Förverkligandet av dem
påverkas av de resurser som finns tillhands. Att göra
skolbyggnadernas utrymmen mer tillgängliga, att tillhandahålla tillräcklig studiehandledning och elevvård,
samt bilda klasser av optimal storlek är viktiga förutsättningar för framgångsrika studier och förverkligandet av likabehandling i utbildningen.

Uteslutande normer ligger ofta till
grund för mobbning och diskriminering.
En stärkning av normerna skapar i sin tur
mera diskriminering och osynlighet.
Ger man akt på vilka skällsord som
används i en skola får man en inblick i
vilka normer som råder där. T.ex. ordet

Med normer avses i allmänhet alla regler
som definierar individen eller som bildar
en grupp. En positiv norm kan exempelvis
vara ”mobba inte” eller ”lyssna när du blir tilltalad”. I denna bok avses med normer diskriminerade
sådana: omedvetna antaganden och stereotypier
som påverkar vårt sätt att förstå andra människor
och verkligheten omkring oss.
Diskriminerande normer har funnits i samhället
under en lång tid och för att bli medveten om dem
krävs förståelse för tankemodellernas ursprung.
Enligt den gällande läroplanens värdegrund bör alla
elever vara jämlika inför varandra. Att bli medveten
om gamla attityder och göra normerna synliga är
arbetsdrygt. Detta normkritiska arbete försöker vi
stöda genom denna bok.

hora tyder på könsnormer, vilket i sin tur
begränsar de studerandes möjligheter att
uttrycka sitt kön. Användningen av ord
som uttrycker ringaktning av en nedsatt
funktion tyder i sin tur på en atmosfär där
avsaknaden av en funktionsnedsättning
ses som idealet.
Normer blir synliga då man granskar
den egna läroanstaltens handlingssätt och
stämning. Varför finns det endast ljushyade, heteropar och sådana som saknar
funktionsnedsättningar i läroböckernas
bilder och uppgiftsexempel? Eller varför lockar vissa branscher endast flickor
medan det till andra yrken endast söker
sig pojkar?
Samhällets normer syns i elevernas
vardag. Alla studerande får inte plats i de
modeller som formas av dessa normer.
Normerna inverkar på hur öppet man kan
vara sig själv i skolan utan att bli mobbad
eller diskriminerad.
Normerna reglerar också vem som blir
sedd, vem som hörs, vem som ryms med
och vem som lämnas utanför.
Normkritik är en attityd och ett vapen
mot diskriminering. Det är viktigt att bryta
fördomar som förknippas till olika grupper. Normativitet kan tas upp i all form av
skolundervisning i samråd med eleverna
och i planeringen av undervisningen.

Normkritik är en princip som styr
verksamheten och genomsyrar allt arbete
i skolan. Det är bra att normkritiskt granska såväl undervisningssituationer, käbbel
på rasterna som studiehandledningen.

Normkritik
Normkritik innebär ett kritiskt granskande av normerna i samhället och en
identifiering av de diskriminerande strukturerna, samt ett försök att ändra dem.
Men innan vi kan vara kritiska måste vi
komma underfund med vad normkritik
innebär.
Vad är normkritik? Det får vi reda på
om vi reflekterar över våra uppfattningar
om vad som är normalt.
Samhället består av en mångfald av människor. Vi är av olika kön, vår hy har olika
nyanser och vi rör oss på många olika sätt.
Minoriteter innebär för många ett avvikande från majoriteten: var och en kan
berätta hur det är att vara invandrare, tillhöra en sexuell minoritet eller ha en funktionsnedsättning. Det är svårt att beskriva
dessa kategorier utan att riskera att börja
räkna upp fördomar och stereotyper.
Normkritik öppnar möjligheten att identifiera normer som begränsar allas existens.
Alla har nytta av normkritik. Samtidigt är
det viktigt att minnas att det är de minoriteter och
studerande, som speciellt mycket avviker från normerna, som allra hårdast känner av konsekvenserna
av uteslutandet.
T.ex. könsnormerna begränsar allas liv. Alla
flickor och pojkar funderar på om de är maskulina
eller feminina på rätt sätt. För transgenderunga kan
frågan om könsindelning innebära hårdare konsekvenser då de allmänna utrymmena delas in i utrymmen för kvinnor och män, också i läroanstalterna.

Låt oss rikta vår uppmärksamhet på
hur vi antar att majoriteten ser ut. Normen skapar vår uppfattning om vad som
är normalt och om vad som skiljer sig från
det normala – alltså normen.

Den naturliga följdfrågan blir: är
mänskliga rättigheter endast de normalas
rättigheter?
Normativitet skapar osynlighet. De
som avviker från normerna uppmärksammas inte i tal, läromedel eller skolornas
praxis så samma sätt som andra elever. På
grund av detta är det svårt att berätta om
de saker som är viktiga för en själv, som
om man inte existerade lika mycket som
alla andra.
Normkritik banar väg för att alla
elevers rätt att finnas till oberoende av
deras egenskaper eller bakgrund. Med
hjälp av normkritik kan man granska skolans maktstrukturer. Utan att greppa skolans maktstrukturer är det svårt för oss att
ingripa i diskriminering, mobbning och
elevernas illamående. Den normkritiska
pedagogiken är en handräckning till skapandet av en mer likabehandlande skola.

Från tolerans till
likabehandling
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Toleransfostran har setts som lösningen på
förebyggandet av diskriminering. Fokus på
tolerans tar dock inte bort den diskriminering som uppstår som en följd av maktstrukturerna mellan olika grupper.
I etos om tolerans tolererar majoriteten minoriteten och ger på sätt och vis
tillstånd åt minoriteten att existera oberoende av minoritetens egenskaper. Tolerans
upprätthåller alltså maktförhållandet mellan majoriteten och minoriteten. Tolerans
riktas alltid mot dem som diskrimineras.
Vem bestämmer vem som är annorlunda och vem som måste tolereras?
Mänskliga rättigheter är inte majoritetens
rättigheter. Rätten att existera tillkommer
alla. Det problematiska i toleransfostran
är att den sker uppifrån ner i maktstrukturerna, från majoriteten till minoriteten.
Acceptansen beviljas med ett villkor: jag
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tolererar dig, fastän du är annorlunda.
Alltså tolererar jag dig t.ex. fastän du inte
är heterosexuell eller fastän du inte talar
finska. Toleransen kan också dras tillbaka:
jag tolererar inte dig mera.
Tolerans grundar sig på normativitet
och den ifrågasätter inte de normer som
ligger bakom diskrimineringen.
Likabehandling är i sin tur villkorslös
och oberoende. Var och en är jämlik sådan
som den är, alltså lika värd som alla andra,
oberoende av sina egenskaper, sin identitet eller bakgrund.
Likabehandling är förutom en värdering och en
målsättning också handling. Det är att ifrågasätta normer och aktivt riva maktstrukturer.
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Det är viktigt att vårt mål är en likabehandlande och inte en tolererande skola.
För att sammanfatta kan man säga att
tolerans upprätthåller maktstrukturer som
man med hjälp av normkritik vill plocka isär.

Det egna förhållningssättet
till normer
Elever känner av och förstår speciellt
bra lärarens inställning och den ton i
vilken diskussionen förs när svåra samtalsämnen behandlas. Därför är det viktigt att jobba med sitt eget sätt att förhålla sig till olika normer.
Vem tolererar vem?
I samhället är olika människogrupper inte för
tillfället jämlika sinsemellan. Förhållandena
mellan grupperna formas av samhällets maktstrukturer som i sin tur är kopplade till ekonomin, kulturen och
politiken. De här maktstrukturerna avspeglas också i
elevernas liv. De visar sig i en toleransfostran där man
oftast uppmanar att tolerera. Hurdana studerande
tolereras? Vem är det som tolererar vem?

Ofta är det förvirrande och otrevligt att
märka att man upprätthåller normer och
att i efterhand förstå att man sagt något

osakligt eller i sin undervisning inte tagit
i betraktande viktiga minoritetssynvinklar.
Men det är precis så här normer fungerar,
vi tyr oss till dem utan att märka det, av
ren vana. Därför är de ögonblick då man
inser sig upprätthålla normerna värdefulla;
i stället för att känna skuld borde man gratulera sig själv för att man hajat till.
Det finns vissa fallgropar i bemötandet av normer. Bearbetningen av normerna kan kännas så överväldigande
eller övermäktigt att man helst låter bli.
En tankepaus är ofta nödvändig men att
förbli tyst och låta bli att hantera saken
ger fel signaler åt eleverna. Att förbise
problemet är att godkänna och upprätthålla normerna.
Att bearbeta den sociala orättvisan är
också svårt på ett emotionellt plan! Därför
händer det lätt att man i diskussioner om
samhälleliga motsättningar betonar värderingar: ”Alla har problem men lyckligtvis
är alla jämlika och lika mycket värda”.
Genom att endast understryka värderingar kommer vi dock inte åt de maktstrukturer som ligger bakom problemen.
Att leva sig in i någon annans situation
är det första steget till att försöka förstå
hur hen upplever situationen. Fastän det
är en bra början måste man hålla i minnet att man inte kan veta hur någon annan
upplevt något eller vad hen känt. Och
fastän olika normer fungerar på liknande
sätt skiljer sig människors upplevelse av de
olika normerna från varandra. Lyssna på
den andras berättelse och låt hen berätta
den med egna ord.
I den här boken ger vi råd och tips som
visat sig fungera bra för att förbättra stämningen i en grupp. Vi erbjuder också sätt
att hantera normer i skolor och perspektiv
för att lokalisera problem. Det viktigaste
är dock att inleda en dialog med de studerande.
Det gäller att hitta och fastställa de
situationer som skapar känslor av otrygg-

het, förstå var och när de uppstår. Samtidigt bör läraren stärka de studerandes
förståelse för sina egna gränser och öka
respekten för andras gränser. Inget dåligt
beteende är ett beteende man måste stå
ut med. Slutligen måste man komma fram
till gemensamma spelregler som ger alla
en känsla av trygghet.

Påståenden till skolorna
Fundera om de här påståendena stämmer
i din skola. Om du svarar nekande, fundera på vilka saker som inverkar på detta.
Finns det något man kunde ändra på?
Studerandes uppfattning om situationen i
skolan kan vara en helt annan än lärarens.
Du kan t.ex. be eleverna fylla i en enkät
där de själva får ta ställning till påståendena nedan.

1

Eleverna känner sig trygga i skolan.

2

Var och en kan vara sig själv i skolan.

3

Alla ges lika mycket uppmuntran.

4

Alla studerande har tillgång till alla
skolans utrymmen.

5

Studerandes ursprung inverkar inte
på deras möjligheter att studera.

6

Man ingriper aktivt i fall av mobbning i skolan.

7

Eleverna litar på de vuxna.

Metoder
Det är utmanande att lära ut en kritisk
attityd eller ett kritiskt tänkande. Elever är
vana vid att lära sig sakinnehåll, inte ett sätt
att tänka. Att uppmärksamma kritiska attityder i undervisningen kan leda till att eleverna lär sig att vissa attityder är uppskat-

tade i stället för att själva lära sig att tänka
kritisk och använda sin intelligens. Det är
bra att hålla dessa realiteter i minnet.
När läraren undervisar eleverna i kritiska attityder förmedlar hen också i hög
grad sina egna värderingar och normer.
Här är det viktigt att vara medveten om
sina värderingar.
En annan faktor är valet av själva sakinnehållet i det man studerar. För filosofilärare är det t.ex. ett bekant problem att
en kritisk granskning av egoism under
lektionen snarare kan bidra till att elever
lättare tar till sig ett egoistiskt tankesätt än
ett kritiskt förhållningssätt. Därför spelar
valet av ämne och studiematerial roll.
Vid val av metod vid behandlingen
av ett ämne är det bra att tänka på vilken stämning metoden skapar. Metoden
påverkar klassrummets stämning: att
lyssna till en berättelse skapar en mottaglig och mjuk stämning. Metoden gör det
lättare att leva in sig i ämnet på ett speciellt sätt. I en debatt krävs det däremot att
man bildar egna åsikter och ifrågasätter
andras meningar: den övar upp förmågan
att stå på sig och tackla konflikter på ett
konstruktivt sätt.
I ämnen som gäller identiteter och
människor är det viktigare att försöka
skapa en atmosfär som snarare är lyssnande och mottagande än en som är argumenterande och ifrågasättande. När målet
för lektionen är att stöda elevernas åsiktsbildning är det bra att ämnet behandlas
så att man inte behöver bilda sig en uppfattning om en person eller en människogrupp, utan snarare om värderingar, principer och fenomen.
Ibland är det bra att ge utrymme för
elevernas egna erfarenheter av det ämne
som behandlas under lektionen. Då borde
man också ge dem möjlighet att låta bli
att berätta om sina upplevelser och att inte
tvinga någon att berätta alltför personliga
saker. Det är bra att säga detta högt så
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att man inte av misstag skapar ett grupptryck där det är svårt att vägra berätta.
Samtidigt som det är viktigt att det finns
utrymme för egna upplevelser måste man
också ha friheten att välja vad man berättar om sig själv.
Det finns olika sätt att i klassrummet
skapa en stämning där man respekterar
varandra. En viktig metod är att lyssna. En
bra övning i att lyssna är att eleverna i par
berättar något, en historia eller upplevelse
t.ex. om lektionens ämne. Sedan berättar
den som lyssnat med egna ord för resten
av gruppen vad den hört den andra säga.
Den som berättat får sedan säga hur bra
den som lyssnat hört på och lyckats upprepa det sagda.
Att använda mindre cirklar är ett bra
sätt att öka interaktionen inom gruppen.
Eleverna placeras i en ring där man lättare
kan behandla ett ämne. I en ring ser alla
varandras ansikten och det är lättare att se
vem som finns i klassrummet.
I en ring är det möjligt att jämbördigt
ge eleverna en möjlighet att i tur och ordning yttra sig. I en ring kan den som talar
t.ex. ha en sak i handen. Den som har
saken får tala, alla andra ska vara tysta.
Man får saken när man ber om den och
när den som talar vill ge den ifrån sig. Den
här tekniken gör det möjligt för eleverna
att jämbördigt överlåta ordet till varandra.
Om elevgruppen är stor kan denna teknik
också användas om gruppen delas upp i
flera mindre grupper.
En fördel med att föreläsa är att det inte
blir någon press i gruppen och att det är
möjligt att förbli anonym. Eleverna behöver inte heller uppleva att flera par ögon
tittar på dem, utan kan fundera på ämnet
i lugn och ro.

Berättelserna
De berättelser projektet Bryt normen! samlat in konkretiserar hur det är att leva och studera när en del
av jaget inte passar in i de i normer som råder i samhället.
Warda Ahmed studerar till lärare och skriver om
hur man systematiskt utesluter henne från att vara
finländare och hur man önskar att hon skulle se mindre afrikansk och muslimsk ut. Vella Laiho skriver om
hur det är att gå i skola och samtidigt kämpa med
psykiska problem.

Be r ätte lse

Man behöver inte vara
starkare än man är

Lauri Punamäki redogör i sin text för hur könsnormerna påverkar alla mellanmänskliga handlingssätt och vilka problem man som ung kan möta
om man inte känner att man passar in i det tudelade könssystemet. Axu Merkkiniemi berättar vilken
omfattande inverkan homofobisk mobbning har på
studerandes självkänsla och känsla av trygghet.
Maryan Abdulkarim skriver om normer knutna
till religion och kultur. Hon berättar också hur det
känns att hela tiden tvingas förklara sitt ursprung.
Amu Urhonen beskriver i sin text hur funktionsnedsatta studerande inte uppmuntras söka sig till den
bransch de själv önskar, utan leds in på branscher
som anses passande för funktionsnedsatta.
Det gemensamma i alla berättelser är känslan
av utanförskap som uppstår då studerande – ofta
mycket ensamma – bär på bördan att vara en som
bryter mot normerna. I berättelserna finns också
flera konkreta förslag och krav på hur utbildningssystemet borde ändras för att alla skulle rymmas
med som sig själva.
Berättelserna publicerades ursprungligen på
webbplatsen normer.fi. På webbplatsen finns också
flera blogginlägg om studerandes erfarenheter. Berättelserna och bilderna på bloggarna kan
utnyttjas som läromaterial. De kan fungera som
introduktion i diskussionen kring normativitet eller
som extramaterial i olika läroämnen.
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Jag var 14 år gammal när jag för första
gången skrev i min dagbok om mina tankar
på döden. Jag blev mobbad under hela min
tid i grundskolan. I något skede knäcker det
att någon konstant knycker ens saker, utesluter en från gemenskapen och hånar en, vilken
människa som helst.
Symptomen på psykiska problem bryter ofta ut i stressande livssituationer. I
tonåren bygger människan upp sin egen
identitet. Hurdan är jag? Duger jag som
den jag är?
Den unga speglar sig i andra och är
speciellt känslig. En stor del av de psykiska problemen börjar i ungdomen.
Mitt eget insjuknande utvecklades
sakta och oförmärkt. Åratal av känslor
av att vara annorlunda och ensam tärde.
Jag har svårt att säga när symptomen började. Jag hann lida av sjukdomen i flera år
innan jag fick vård. Jag visste inte ens själv
vad som var fel. Jag trodde att jag mådde
dåligt för att jag var ”fel” eller ”svag”.
Lyckligtvis fick jag ändå vänner utanför skolan i åk 9, med deras hjälp klarade

jag mig genom grundskolan. Det var en
svindlande känsla att ha vänner. Människor som tyckte om mig, i vilkas sällskap
jag dög.
I gymnasiets toleranta omgivning kom
jag ut ur mitt skal och förvandlades igen
till den sociala människa jag hade varit
som barn, innan jag började skolan.
Trots att gymnasiet var en befriande
upplevelse gjorde min sjukdom saker och
ting svårare. Jag fick panikattacker och
sinnesstämningarna svängde. Erfarenheterna av mobbning i skolan hade också
lämnat djupa spår. Alla de elaka ord som
ropats ekade i mitt huvud. Hånet mobbarna utsatt mig för hade format min inre
röst som nu i likhet med mobbarna konstant klandrade mig.
Senare fick jag ändå tillgång till terapi
och medicinering. Nuförtiden kan jag leva
ett ganska så normalt liv trots att symptomen kommer tillbaka i stressiga livsskeden.
Jag hade säkert frisknat till mycket fortare om jag inte skämts så mycket för min
sjukdom. I vårt samhälle finns mycket
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“Den direkta känslan av att man
själv är helt fel är det värsta med
att inte rymmas in i normerna”
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fördomar om personer som rehabiliteras
för psykiska problem. Man vill inte ha oss
som grannar till ”normala människor”, vi
stämplas som galna. Jag har hört att man
undrat om ”man ens kan tala med dem?”.
Vi görs till de andra, ”dem”.
Man är rädd för det okända. Det är
kanske lättare att tänka att den här sortens problem finns någon annanstans,
det är andra personer som har dem. Vem
som helst av oss kan ändå insjukna. I
varje familj och i varje näromgivning finns
någon som kan lida av depression, panikångest, schizofreni eller bipolaritet.
Det borde också finnas mera information om de här sakerna i skolorna. Psykiska problem är ingen skam. Flera av oss
har försökt vara starka alltför länge och
med sin egen hälsa som insats försökt vara
som alla andra.
Varje dag blir fyra under 30-åriga unga
sjukpensionerade p.g.a. psykiska problem.
Siffrorna skulle säkert vara lägre om man
ökade kunskapen om ämnet, ingrep tidigare och var mera flexibel i skolorna och
på arbetsplatserna.

En ungdom som lider av psykiska problem behöver flexibilitet av skolan. Det är
inte möjligt att klara sig lika bra som sina
klasskamrater i skolan om man exempelvis till följd av depression knappt kommer upp ur sängen eller om man somnar
under lektionerna p.g.a. sina mediciner.
Eleven har oundvikligen flera frånvarotimmar och klarar inte av att lämna in sina
hemuppgifter i tid. Om skolan inte hjälper
den unga i dessa lägen avbryter hen kanske skolgången. Då är det väldigt svårt att
komma tillbaka.
Man måste kunna tala om dessa saker.
Jag går inte längre med på att skämmas
över mig själv. Också mitt liv har ett värde.
Trots att en människa inte klarar av att
studera eller gå till jobbet är hen ändå värdefull och berättigad till ett gott liv.
Vella Laiho fungerar som ungdomsledarlärling i Leikkiväki ry.
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Sorry kompisar,
jag är somalier
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Jag är somalier, muslim, invandrare och flykting. Dessa identiteter är en del av mig. Jag
skulle ändå önska att jag inte var tvungen att
försvara min bakgrund hela tiden.
För en ung som kommer från interkulturella förhållanden är Finland ett ställe
där ens jag hela tiden ifrågasätts. Interkulturella unga måste till följd av sin kulturella bakgrund eller andra orsaker bolla
mellan flera olika verkligheter.
Vi har varit tvungna att på egen hand
hitta modeller för hur man ska handla i
flera sammanhang, det har inte heller alltid funnits unga eller vuxna omkring som
varit i samma situation. Det går inte alltid
att röra sig smidigt mellan kulturerna.
I något skede inser man att man inte är
likadan som alla andra. Staden är inte en
tillgänglig plats p.g.a. fördomarna. Du kan
exempelvis ha en helt annan attityd till
alkohol än dina vänner. Din vän säger att
hen inte kan visa sig i ditt sällskap i centrum för att mommo inte skulle förstå. Du
märker att ryska och estniska ungdomar
snabbt lär sig gömma en del av sig själv.

Hemspråket används endast i det egna
gänget, aldrig offentligt och ens namn får
finsk form i kompisarnas mun.
Den unga är som en kameleont som av
tvång försöker assimilera. Det är ändå inte
hälsosamt att förneka sig själv.
Många barn inser det här redan i ett
tidigt skede. Ibland är barnet den enda
synligt annorlunda i sin skola eller klass.
Synligt annorlunda betyder att man inte
uppfyller normen att vara finländare.
Den tydligaste av normerna kring vem
som anses vara finländare är det ljusa utseendet. Jag utesluts och görs annorlunda på
många sätt, främst genom utseende. Utseendets betydelse är överdriven, ”europeiska” drag beröms och man uppmanas se
mindre afrikansk eller muslimsk ut.
De unga borde ges möjligheten att bilda
sin egen sociala identitet med de ingredienser som känns naturliga för dem. Därför
är det viktigt att bryta ner de existerande
normerna och allt det negativa som associeras med en kulturell bakgrund.
Omgivningen utesluter vissa människogrupper och mig från möjligheten att
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”Man kan inte bli finländare
men man kan alltid sträva
efter det”
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vara finländare. Det har ifrågasatts att jag
är lärare. Man har frågat hur jag kan fungera som lärare för finländska barn när jag
inte är en riktig finländare. Lärarutbildningen har för mig verkat vara ett av de
sista forten för homogena finländare.
Jag kan alltså inte vara finländare men
människor har färdiga fördomar om vad
jag kan vara. Jag måste passa in i uppfattningen om afrikanen, flyktingen, invandraren och muslimen. Av egen erfarenhet
vet jag att alla dessa definitioner och det
negativa som associeras med dem sammanfattas i ordet somalier. En somalier
är utslagen, underlägsen, en tjuv, en våldtäktsman, en börda, sosse och islamistpirat.
Jag är en stolt somalier oberoende av
alla definitioner. Jag sväljer inte hyckleriet att jag blir kallad ”en bra somalier”.
Man försöker göra mig till ett offer som
modigt vänt ryggen åt sin egen grupp
för att kunna vara något annat. Sori nu
bara kompisar men jag är somalier – och
mycket annat därtill.
Det är också sorgligt att man inte kan

bli finländare men att man ändå hela tiden
borde eftersträva det. Det finns saker som
finländare förknippar med att vara finländare såsom en ren natur, hederlighet och
självständighet. Varför skulle man inte
vilja dela dessa värderingar?
Tyvärr ter det sig lite annorlunda för
andra att vara finländare. Att vara finländare visar sig utåt som förmyndarskap,
alkoholism, inåtvändhet, överlägsenhet
och brist på framtidsutsikter. Hur kan
man alltså förvänta sig att någon, som kan
välja mellan att ta eller låta bli att ta med
sådana egenskaper då hen bygger upp
sin identitet, skulle välja att bli en del av
denna nationella tragedi?
I något skede förstod jag att hur mycket
man än går genom processen att vittvättas är det ingen här som kommer bli finländsk. Definitionen av finländare måste
först förändras, den måste få kontraster,
färger och variation. Att vara finländare
måste representeras av något annat än
Elovena.
Interkulturella unga har förutom de
begränsningar normer för med sig också

många möjligheter. De är inte bundna av
landgränser, man har lärt sig att navigera
mellan kulturer, man har fått flera språk
som gåva och man har släkt i flera olika
länder.
Skolan borde stöda de unga i byggandet av en social identitet. I skolan borde
man bryta ner de normer som bygger på
klichéer om finskhet.
Grunden för identiteten formas redan
i den tidiga barndomen men som ung
blir bildandet av den egna sociala identiteten en medveten process. Omgivningen
måste vara gynnsam, uppmuntrande och
erbjuda det byggmaterial som behövs.
Temadagar om internationalitet är
inte ett sätt att beakta interkulturella
människor bland elever och personal.
Skolan atmosfär måste vara friare och
mångsidigare.
Studiehandledaren måste på ett jämlikt
sätt uppmuntra de unga att söka sig till
den bransch som intresserar dem i mån
av möjlighet. Det är inte studiehandledarens uppgift att bedöma huruvida en ung
person passar in i branschen p.g.a. sin
kulturella bakgrund, den ungas färdigheter och intresse borde ligga som grund för
bedömningen. Ofta förhåller sig studiehandledare och lärare ännu strikt könsnormativt till interkulturella ungdomar.
Man ska inte göra varje konfliktsituation i skolan till en kulturfråga. Gjorde
Warda nu så där för att hon är somalier,
muslim eller invandrare? En jämlik kollegial stämning borde omfatta skolans hela
personal, antingen det gäller vaktmästaren från Ghana eller resursläraren från
Somaliland.
Ofta är det föräldrar och lärare som
upprätthåller normerna i skolan. Lärarens
attityd till eleven spelar en stor roll. Tycker
läraren synd om den somaliska flickan
samtidigt som hen ser ner på henne, eller
uppfattar hen flickan som en likvärdig elev
bland alla andra i klassen?

Bryr sig läraren över huvud taget om
att lära sig uttala elevens namn rätt? Görs
satsningar på undervisningen i det egna
modersmålet och den egna religionen?
Lyfts den interkulturella unga alltid fram
i rampljuset som en representant för sin
kulturella bakgrund och aldrig på något
annat sätt?
Sist och slutligen borde de unga alltid
vara stolta över sin egen bakgrund och ha
makt att själva definiera sig som de som
upplever sig vara. Antingen du är invandrare, återvändare, flykting, adoptivbarn
eller utbytesstuderande har du samma rättigheter som andra unga.
Warda Ahmed är student i pedagogik och
ledare för en grupp likställda unga
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Maktförhållanden
i skolan

Maktförhållanden
22

Att använda makt är inte i sig själv positivt
eller negativt. Ingripande i mobbningssituationer är maktbruk i samma grad
som de krav som ställs på elevernas klädsel i skolan, exempelvis förbud på användning av keps inne i skolbyggnaden.
Läraren har en obestridlig maktposition visavi eleverna. Med hjälp den kan
läraren behandla och bearbeta de diskriminerande normerna. Å andra sidan kan
normerna stärkas om läraren inte reflekterar över sin position.
För att förstå varför normerna ligger
som grund för diskriminering måste vi tala
om makt. Påståenden som ”jag accepterar
dig fastän du har en rutig skjorta” och ”jag
accepterar dig fastän du är rom” är olika
eftersom den senare får sin kraft av de sedan
länge rådande normerna kring finländare
och ljus hy. De här normerna bildar en
stark maktstruktur med vars hjälp etniska
minoriteter med drag som avviker från den
ljusa majoriteten utesluts ur gemenskapen.
Det första påståendet anknyter inte till

4

Elever som har ett annat ursprung än
majoritetsbefolkningen görs ”exotiska” och man ber dem presentera
”sin egen kultur” på temadagar kring
mångkulturalitet.

5

Flick- och pojkpar förbjuds på “De
gamlas dans” i skolan.

6

Funktionsnedsatta studerande ges
inte samma uppmuntran att söka
till högskolor och vidare studier som
andra studerande.

1

Pojkar får oftare svara på lärarens
frågor på lektioner i naturvetenskapliga ämnen.

Exemplen visar att normer är kopplade
till makt genom den praxis som råder i
skolorna.
De som kan anpassa sig till normerna
eller som inte utmanar dem med sin existens har tillgång till pengar, utrymme,
synlighet, trygghet och fler möjligheter.
Makt är också representation, möjligheter, privilegier, utrymme och respekt.
Maktförhållandena kommer till synes då
man granskar skolmiljön.
Vad har personerna med mest makt i
skolan gemensamt med varandra? Hurdana
människor möter vi i läroböckerna? Vilket
kön representerar de, vad har de för hudfärg,
vilken samhällsklass ser de ut att tillhöra?
I samhället föredrar man ofta omedvetet det som uppfyller normen. Vi kan
också själva märka att vi fungerar på ett
sätt som favoriserar och belönar de människor kring oss som uppfyller normerna.
De rådande normerna gör några få och
utvalda sätt att vara och finnas till självklara utan att de ifrågasätts.
Vi märker igen hur diskriminering inte
sker öppet eller medvetet, utan att det för
det mesta sker indirekt och obemärkt.

2

Alla skolans toaletter är könsbundna.

Maktbruk

3

Elever som inte har dyra kläder upplever mobbning.

Att granska maktförhållanden och privilegier ger oss nyckeln att kunna ingripa i dis-

något maktförhållande. Därför har det inte
en kränkande eller uteslutande makt.
Normer stöder och stärker maktförhållanden. Ur ett normkritiskt perspektiv kan
vi granska vem som använder makt i skolan,
hur maktstrukturerna upprätthålls och hur
gamla attityder och praxis därför kvarstår.
Makt ses allt som oftast som en position eller ställning (ex. skolans rektor)
eller som handling och maktbruk utifrån
den (ex. läraren uppmanar eleverna att
sitta ner).
Makt är dock också handlingar och
daglig verklighet av annat slag.
Fundera på hur makt används i dessa
exempelsituationer:

kriminering. Genom normkritik får vi ett
grepp om hur diskriminering uppstår genom
normativa sätt att handla. Det blir också lättare att upptäcka diskriminering som inte är
direkt och som inte sker medvetet.
De maktförhållanden som upprätthålls
av normer är inte bestående. De kräver en
mängd upprepningar för att bestå. Ett bra
exempel på upprepning av det här slaget
är reklamer vars budskap innebär att man
måste se ut på ett visst sätt för att uppfattas som vacker.
Det kan vara svårt att lägga märke till
maktbruk. Det är inlindat i vanor, sätt att
tala och i subtila gester med vilka man
utesluter någon. Man förstår inte heller
alltid att man själv blir föremål för maktbruk, insikten om detta kan komma efter
en lång tid.
Att vara föremål för den här typens
maktbruk kan hos eleven ge upphov till
illamående, förvirring och osäkerhet
beträffande det egna jaget. Först genom
att tala med andra och dela med sig av
sina erfarenheter förstår man att man själv
inte är skyldig till de olustiga känslorna,
utan att de grundar sig på de maktförhållanden man varit utsatt för.

Lärarens maktposition
Läraren sätter upp gränserna och bestämmer hur man ska uppföra sig i skolan, läraren är ansvarig för att gruppen ska fungera som helhet. Läraren ses också som en
kunskapsmässig auktoritet och kan vara
den som väljer från vilken synvinkel ett
ämne granskas.
När man talar om andra människor,
människogrupper eller människosyner
eller om element som definierar dessa
som t.ex. kön, använder man sig av en
rätt att definiera vem som har rätt att bli
sedd och att fastställa en identitet å någon
annans vägnar. När en lärare använder sig
av sin rätt att definiera väger den speci-
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ellt mycket eftersom läraren alltid står i ett
maktförhållande visavi eleverna när hen
beskriver eller berättar något.
Om eleven inte anser sig kunna vara en
del av den värld som beskrivs i undervisningen, om det i de yrken, politiska positioner eller det familjeliv som beskrivs
inte finns något eleven känner igen sig i
kan inte eleven skapa en relation till sin
egen framtid, sina möjligheter och till sitt
eget sätt tillhöra en minoritet, hen får
inte lika mycket material att bygga upp
sitt jag som de unga som tillhör majoritetskulturen och lättare kan anpassa sig
till normerna.
Utbildning handlar förutom om att
inhämta kunskap och bygga upp färdigheter också om fostran och en individs
uppväxt: att bli vuxen, att ta till sig en
yrkesidentitet och bilda ett förhållande
till samhället. En mångsidig undervisning
som tar i betraktande olika synvinklar ger
de flesta unga redskap och verktyg att förstå sig själva, sina egna erfarenheter och
sin framtid i samhället.
Studerande förväntar sig att läraren
ser till att alla blir rättvist behandlade. Att
läraren som auktoritet garanterar tryggheten och gemenskapen i en grupp ger upphov till en inre känsla av trygghet. Den
uppstår också av att man kan vara säker på
att man beaktas av andra och att man själv
kan påverka gruppens interna spelregler.
Utmaningen ligger i att flytta tyngdpunkten från den tidigare nämnda auktoritetsstyrda gruppdynamiken till en
gemensam och fungerande dialog i gruppen. Målet för fostran är dock en självständig individ som är kapabel till en god
interaktion med andra.
Här hjälper den normkritiska pedagogiken genom att skapa en gemenskap där
alla elever får plats. Först när det i elevgruppen finns en fungerande gemenskap
där respekten för andra bildar grunden
för allt kan läraren ge eleverna mera makt.

Det är först då som den verkliga inlärningen börjar!

Privilegier
Maktförhållanden blir lättast synliga
genom att man granskar privilegier och de
möjligheter som erbjuds genom dem. Privilegier är möjligheter som vissa har flera
av än andra.
Normer ger också vissa studerande
möjligheten att göra framsteg lite lättare
än andra. Om en elev har lätt att använda
sitt eget modersmål i skolan, att ta sig in
i skolbyggnaden utan att fundera över
hur lättillgänglig den är, om eleven fritt
utan att reflektera kan välja vilken offentlig toalett som helst, då drar eleven nytta
av maktförhållanden och använder sig av
sina privilegier.
Privilegier gör ingen till en dålig människa. Men de är en verklighet som bör
beaktas.
Ett exempel på en förolämpande
användning av ens egna privilegier är att
en ljushyad vuxen säger åt ett mörkhyat
barn att hen inte märker barnets hudfärg
eftersom den inte spelar någon roll för
den vuxna. Då en vuxen säger så förringar
hen troligen den ungas erfarenheter av en
vardagsrasism som den vuxna själv inte
tvingas möta.

25

En människa kan också vara privilegierad i ett
visst avseende men tvingas kämpa hårt med
något annat för att uppnå en jämlik behandling. T.ex. blir en ljushyad ung man som sitter i rullstol
inte bemött av rasistiska kommentarer men måste
däremot fundera mycket på hur han ska ha tillgång till
samma saker som alla andra.

Det är bra att fundera över sina egna privilegier eftersom de gör en blind för andras
upplevelser. Det kan vara svårt att greppa
hur mycket någon måste kämpa med de
förtryckande normerna om det för en
själv är problemfritt.

Be r ätte lse

Har du en pojkvän?

På högstadiet behandlades homosexualitet
alltid som ett undantag. Det diskuterades en
enda gång på hälsokunskapslektionen samtidigt som vi prövade på att trä kondomer på
bananerna vi tagit med hemifrån.

26

Det alla i klassrummet tänkte men
ingen sa högt var att homosexualitet existerade, men att det existerade någonstans
långt borta, som i tv-serier, barer och tidningar. I vår egen skola fanns det inte.
Homosexualiteten blev osynlig, bananerna täcktes med kondomerna och vi
gick hem utan att vi tänkte mera på saken.
I undervisningen behandlades homosexualitet som ett specialfall och som ett
undantag p.g.a. heteronormen. Enligt
normen föds alla människor antingen som
män eller kvinnor och de är endast intresserade av det motsatta könet. Dessutom
hör det till normen att flickor är feminina
och pojkar maskulina, allt utanför dessa
gränser är någon ofattbart.
Ett konkret exempel på heteronormen
är att jag förr blev och delvis än i dag blir
tillfrågad om jag har en pojkvän. På gatan
klassas jag troligen som heterosexuell
eftersom människor allt som oftast antar
saker om varandra som de grundar på förutfattade meningar.
I gymnasiet frågade skolhälsovårdaren

om jag äter p-piller och om jag har en pojkvän. När jag svarade nekande på båda frågorna log hon och svarade: ”Oroa dig inte
min vän, snart får också du en pojkvän.”
Jag kände mig dum och lite genererad.
Det enda alternativet skolhälsovårdaren kunde komma på till avsaknaden av
p-piller och pojkvän var att jag snart skulle
skaffa mig en pojkvän.
Kondom-bananepisoden från min högstadietid inträffade för flera år sedan. Jag
tror, eller i alla fall hoppas jag, att saker
och ting utvecklats sedan dess.
Heteronormen berör alla oberoende av
personens sexuella läggning eller könsidentitet.
Den bygger en mur kring oss själva och
andra och får oss att tro att normen är det
samma som det normala.
Om personalen i skolan fördömer
elevernas beteende när de skriker ”vittus homo” i skolan, skulle det vara viktigt
att behandla heteronormativitet också
utanför hälsokunskapslektionerna. Så att
ämnet inte blir någonting man efter lektionen lägger tillbaka i pulpeten – eller
skåpet.
Edit Lindblad verkar i Setas ungdomsråd
och studerar journalistik vid Helsingfors universitet.
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Drömmar i rullning
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I gymnasieåldern hittade Amu Urhonen människorättsrörelsen för funktionshindrade och
förstod att felet ligger i samhället.
I uppslagsverket stod det att människan är ett däggdjur som går på två fötter.
Kanske det var därför som jag tvingades
”gå” med kryckor hela min barndom. Det
var svårt och skrämmande. Jag har aldrig
gått på riktigt men jag tror inte att det alls
kunde kallas att gå.
Därför har jag aldrig känt att jag varit
tvungen att sitta i rullstol, utan att jag fick
sitta i rullstol. Det var så fantastiskt att
röra sig lätt, snabbt och fritt att jag inte
brydde mig så mycket om de människor
omkring mig som uppmanade mig att
fortsätta använda kryckorna. Jag hade hittat mitt eget sätt att röra mig på.
Ännu en tid efter detta tänkte jag att
det var något fel med mig när jag inte
kunde gå. På samma sätt skäms vissa för
sin blyghet, homosexualitet, flickighet
eller någon annan egenskap. I gymnasieåldern hittade jag människorättsrörelsen
för funktionshindrade och förstod att felet

ligger i samhället. Felet var alltså inte mitt
för att jag inte kunde ta mig in i biblioteket
för att läsa tidningar. Problemet var att det
inte fanns någon hiss i vår skola.
Nu för tiden grundar sig också de
flesta lagar på att samhället måste planeras och formas så att alla är jämlika inför
varandra. Vid behov innebär det också en
personlig assistent, teckenspråkstolk, en
punktskriftsskärm på datorn eller andra
tjänster och hjälpmedel.
Tyvärr fungerar inte alla alltid enligt
lagen. Diskriminering uppstår ännu alltför ofta. Varje år kring inträdesförhören
hör man sanna historier om sökande med
funktionsnedsättningar, som fått besked
om att de p.g.a. sin funktionsnedsättning inte lämpar sig för utbildningen.
Påståendet saknar ofta helt och hållet en
motivering. Inom de flesta yrken finns ett
flertal olika uppgifter. Det är endast sällan som en funktionsnedsättning är ett
hinder för dem alla. Vid behov är det möjligt att omstrukturera arbetsmiljön så den
blir mer välfungerande och att införskaffa
hjälpmedel.
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”I gymnasieåldern hittade
jag människorättsrörelsen för
funktionshindrade och förstod
att felet ligger i samhället”

3
Hur byggs normkritik
upp?

B
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Alla kommer inte ens ända till inträdesförhören förrän deras yrkesdrömmar krossas. Det är mycket typiskt att studie- och
yrkeshandledare förbigår de funktionsnedsatta studerandes egna färdigheter och
önskemål och föreslår vissa yrken som
anses passande för funktionsnedsatta.
Många personer med rörlighetsnedsättningar har utbildats till merkonomer som
sitter i ett hörn av kontoret. För synskadade anses yrken som korgvävare och
massör passande.
De som är mest nöjda med sina jobb är
självklart de som fått följa sina drömmar
trots att det inneburit en kamp mot många
hinder och fördomar. Det viktigaste är att
hitta sin egen plats i arbetslivet. Platsen
har kunnat vara en förväntad eller mindre
förväntad plats. En stark yrkeskunnighet
bidrar också med trygghet för kunden.
Jag har vid sidan av universitetsstudierna råkat bli aktivist i funktionsfrågor
och expert i ämnet. I detta jobb är egna
erfarenheter endast till nytta men de räcker
inte ensamma till. Man måste också aktivt
läsa in sig på ämnet och lyssna. Man har

varit tvungen att lära sig att förhandla mer
eller mindre hårt. Man har varit tvungen
att gnälla om samma saker år ut och år in
och märka att saker och ting ändå inte går
framåt. Jag vet inte ännu om detta är mitt
drömyrke men just nu kunde jag inte tänka
mig något bättre. Jag har utmaningar, jag
lär mig hela tiden nya saker och fram för
allt har jag fina människor omkring mig.
Amu Urhonen är ordförande för Kynnys ry.

Jag
Människor vars kropp, bakgrund och val
inte står i konflikt med samhällets rådande
normer tvingas kanske inte aktivt fundera
på hur de ska passa in. Exempelvis måste
ljushyade sällan fundera på sin hudfärg
och heterosexuella förväntas sällan argumentera för sin sexuella läggning.
Däremot måste elever som på ett eller
annat sätt utmanar normerna fundera på
hur de ska lösa konflikten mellan sig själv
och närmiljöns normer.
T.ex. måste elever som inte är heterosexuella p.g.a. heteronormen gång på
gång tänka på att komma ut ur skåpet i
nya situationer. Regnbågsfamiljer nämns
nödvändigtvis inte alls i undervisningen.
Många icke-heterosexuella studerande
har berättat att känslan av utanförskap lett
till att de trott att familjelivet endast varit
möjligt för heterosexuella. Normer påverkar elevens självbild, vad de anser vara
möjligt för dem.
Könsindelningen, heteronormen, rasismen och antagandena om kroppens funk-

Y

tionsduglighet förmedlas till studerande
genom antaganden och normativa sätt att
handla.
För att lösa konflikten mellan minoritetselevernas självbild och omgivningen
måste man behandla de normer som ligger i bakgrunden. Samtidigt är det viktigt
att eleven förstår att det inte är något fel
med hen. Var och en är bra just som hen är.
Fundera! Studerande med funktionsnedsättningar leds ofta in på vissa branscher, t.ex. kontorsarbete. Normativitet
är inte alltid så här uppenbar. Fundera på
hur elever med olika utgångspunkter uppmuntras? Får alla det stöd de behöver för
inlärningen?

T
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”Jag vågar inte berätta att jag är lesbisk av
rädsla för att bli mobbad. Antagandet om
att man är hetero kommer fram i små ord
och handlingar, i sättet lärarna talar om att flickor
ska hitta en pojkvän eller i hur man då det talas om
löner uppmuntras att hitta en man som kan försörja
en. Jag vet inte hur skolan skulle förhålla sig om jag
berättade och jag vågar inte testa. ”

En studerandes erfarenhet, inskickad via webbplatsen normer.fi

Vi och de andra
Normer får oss att tänka termer av “vi”
och “de andra”. Att ge en grupp benämningen ”de andra” och därmed skilja dem
från sin egen grupp kallas att definiera
någon eller något som den andra.
Om man vill bidra till en ökad känsla av
gemenskap som inte grundar sig på att utesluta, att ge någon en exotisk stämpel eller
mobba, är det viktigt att förstå konceptet
att skilja någon från den egna gruppen.
Kärnan i normativiteten är åtskiljandet.
Normer upprätthålls genom att visa individen att hen inte hör hemma i gruppen.
Ett sätt att plocka isär och analysera samhällelig diskriminering är att förstå hurdana
handlingar den är sammansatt av. Fundera
hur fem handlingar kopplade till diskriminering tar
sig uttryck i behandlingen av t.ex. människor med
invandrarbakgrund eller icke-heterosexuella personer. Man kan närma sig frågan från en samhällelig
synvinkel eller fundera på om de här elementen av
diskriminering finns i den egna läroanstalten.

–
–
–
–
–

Gruppen åtskiljs från andra och behandlas
ojämlikt.
Åtskiljningen sker från en maktposition och
inte genom att gruppen själv namnger sig.
Majoriteten namnger t.ex. minoriteten.
Gruppen utesluts: uppfattas som ”de andra”, de som inte tillhör oss.
Gruppen ges ett lägre värde. Gruppen associeras med fördomar och stereotypier.
Gruppen behandlas sämre än andra, det
berättigas genom att gruppen inte anses
vara lika värdefull som de andra.

Normativitet är förknippad med gruppering av människor i t.ex. flickor, finländare, funktionsnedsatta, bögar eller
invandrare. Dessutom associeras förutfattade meningar och antaganden till grupperingarna: kanske uppskattas en grupp
framom en annan.
Elever ställs ofta inför situationer där
man kommer med antaganden om dem

baserade på vilken grupp de anses tillhöra.
Att tillhöra en grupp kan vara viktigt t.ex. om det är en del av ens sätt att
uttrycka sin identitet. En studerande kan
exempelvis se sig själv som en del av gruppen. En kultur eller en gemenskap som
man ser som sin egen kan skapa trygghet
och en känsla av samhörighet.
Men tänk om definieringen sker från
något annat håll än av en själv? Definiering utifrån är ofta en upprepning av fördomar.
Att utesluta någon och ge henom stämpeln ”den andra” är ett normativt sätt att
bilda en gemenskap. Då definieras gemenskapen genom att slussa ut den som inte
anses höra hemma i gruppen.
En gemenskap av detta slag grundar sig
på hot om våld och den skapar inre spänningar som man löser genom t.ex. mobbning. Det är viktigt att behandla kraven på
självständighet och att vara lika tillsammans med eleverna. Studerande kan inte
vara en enhetlig grupp eftersom alla är
individer med egna drag, egen personlighet och olika bakgrund.
Med normkritiska metoder kan gemenskapen mellan studerande byggas upp så
att ingen utesluts ur gemenskapen.

Diskriminering
Hur sker diskriminering? Vad innebär
det? Vem blir offer för diskriminering?
Hur möjliggör normerna i samhället en
diskriminering?
Diskriminering görs sällan medvetet
eller med flit. Ofta ligger en norm i bakgrunden för diskrimineringen, en maktstruktur som systematiskt ställer vissa
människor i underläge i relation till andra.
Normer påverkar många vardagliga
saker, som t.ex. de sätt på vilka man talar
om de studerande, vilka antaganden som
görs om dem och vilka möjligheter de
har. En stor del av de normer som möj-

” R är en flykting som kommit till Finland som 18-åring.
Hen har gått i skola endast i korta perioder i sitt
ursprungsland. Hen handleds för att kunna avlägga
grundskolan i snabb takt: efter två år leds hen in på en
ettårig närvårdarkurs. Som 21 år gammal skulle hen vara klar
att söka in till en närvårdarutbildning på andra stadiet.
Detta är dock inte så lätt eftersom utbildningsplatserna
är få i huvudstadsregionen. Närvårdarutbildningen är
planerad så att en nioårig grundskoleutbildning i praktiken
är nödvändig. Alternativet R har är att ta sig ut till
landsbygden och lämna den familj hen redan bildat i
Helsingfors. Hens utbildningsväg har bestämts för henom och
hen har inte möjlighet att söka sig till någon annan bransch
än vårdbranschen. Hen kan fortsättningsvis få vikariat som
barnskötare och livnära sig på så sätt. Man duger till
jobbet men en examen möjliggörs inte för alla. ”
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En berättelse publicerad i bloggen The black female
experience.

33

N
O
R
M

liggör diskriminering upprepar vi utan att
märka det.
Så här fungerar t.ex. rasism, sexism och
diskriminering av homosexuella och funktionsnedsatta personer. De här sätten att
diskriminera avspeglas i läroanstalternas
verklighet och de studerandes liv. Därför
är det viktigt att också i skolan behandla
samhälleliga normer som ger upphov till
diskriminering.
Vi ser kanske inte höga trösklar som en
form av diskriminering förrän vi en dag
själva rör oss med hjälp av rullstol och
märker att vi inte har tillgång till samma
platser som alla andra. Vi kommer kanske
heller inte att tänka på att variationsrikedomen i frågor som gäller könsuttryck

och sexuell läggning kan bli en diskrimineringsfråga.
Att behandla och synliggöra normer
hjälper studerande att förstå vardagliga
situationer där de upplever utanförskap
till följd av sin egen identitet, sitt eget
ursprung eller andra egenskaper.

E
N

Ett bra sätt att upptäcka vilka normer som
råder i skolan är att skriva upp de skällsord
som används och fundera vilken norm de
stöder sig på. T.ex. ordet ”bög” upprätthåller heteronormen medan ordet ”hora” upprätthåller könsnormen.

Med hjälp av normkritik kan man förebygga konfliktsituationer såsom mobbning och uteslutning ur gruppen.

Fundera på vad det innebär att tillhöra
gruppen ”invandrare” i Finland. Vem anses
tillhöra denna grupp och vem definierar
den? Vad har tillhörigheten till denna grupp för följder för en studerande?
Varför anses inte en elev som är född Sverige och
inflyttad till Finland som en invandrare på samma
sätt som en i Finland född ungdom vars föräldrar är
somalier?
Varför är normen om finländare kopplad till det
sätt på vilket man bemöter dessa unga?
Tes: Tillhörighet till den finländska gemenskapen
är mera kopplad till normen om hur finländare är än
till huruvida man flyttat in i landet eller ej.

Mobbning
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Mobbning är diskriminering. Ofta är det
mobbning att såra på ett sätt som är kopplat till jaget: utseende, ursprung, familj
eller identitet.
Mobbning tar sig uttryck t.ex. i ett uteslutande ur gruppen. Mobbning är en gest
med vilken man visar en elev att hen inte
tillhör gruppen och att hen inte räcker till
som den hen är.
Mobbning är kopplad till normer på
flera sätt. Normer stärker existerande
maktförhållanden som möjliggör mobbning. När en elev uppför sig på ett sätt
som avviker från normen, t.ex. klär sig för
maskulint eller bär hijab-slöja, möts hen
troligen av öknamn och skällsord. Mobbningens uppgift är då att upprätthålla och
slå vakt om gamla normer.
Med hjälp av normkritik kan vi bättre
förstå vad detta krav på likhet innebär och
vad man kan göra åt det.
Det är en lättnad för elever som inte
passar in i normen att veta att det bakom
känslan av utanförskap ligger en maktstruktur som går att ändra. Känslan av
utanförskap beror inte på en själv.
Med hjälp av normkritik kan vi också
förebygga sådana spänningar elever emellan som ger utlopp till diskriminering.

Vem når till toppen?
Samhället är inte jämlikt och det kommer
fram också i utbildningssystemet. Det är
lättare för vissa elever än för andra att
fortsätta sina studier efter grundskolan
och skaffa sig ett yrke.
Socioekonomisk bakgrund, språkkunskap, kön, sexuell läggning, religion och
funktionsförmåga inverkar på den ställning en människa uppnår i sitt liv.
Många frågor väcks när man granskar
de människogrupper som olika yrken och
läroanstalter är sammansatta av. Varför är
journalister huvudsakligen ljushyade? Varför har de flesta lärare en medelklassbakgrund? Varför finns det så få studerande
med invandrarbakgrund vid universiteten? Varför får få personer med funktionsnedsättningar de jobb de önskar? Var håller alla idrottare som hör till köns- och
sexuella minoriteter hus?
Normativitet och diskriminering spelar
en stor roll i elevernas liv. Utbildningssystemet borde förnyas så att de strukturer
som ger upphov till ojämlikhet kontinuerligt skulle brytas ner i skolans vardag.

Övning 1

Hitta heteron!
Visa bilderna på sidorna 16, 18, 26, 28,

36, 40, 50 och 54 åt eleverna. Ge eleverna följande direktiv: alla kan välja den
person de tycker ser mest hetero ut. Gå
igenom bilderna: vad var det med bilden
som fick dig att tänka att personen är
heterosexuell. Skriv upp de ord eleverna
använder på tavlan: exempelvis manlig,
flickig, vanlig… Påminn eleverna om att
de analyserar bilderna, inte skribenterna
själva.

Diskutera med eleverna:
∞∞
Hur är våra uppfattningar om femininitet och maskulinitet kopplade till antaganden om heterosexualitet?
∞∞
Har vi olika uppfattningar om människors sexualitet på basis av hudfärg, klasstillhörighet eller synliga funktionsnedsättningar?

Idén med övningen:
Ofta väcker de som utmanar normerna

eller blir utanför dem uppmärksamhet.
Meningen med övningen är att rikta uppmärksamheten mot de rådande normerna,
i detta fall heteronormen. Den rådande
normen är vanligtvis osynlig och omedve-

ten för dem som anpassat sig till aden.
När man behandlar heteronormen vänds
diskussionen lätt till frågor om sexuella
minoriteter och könsminoriteter. Att tala
om minoriteter och undantag är ett sätt
att upprätthålla normen. T.ex. påståendet
”lesbiska flickor är pojkaktiga” omfattar
tanken att heterosexuella flickor uttrycker
sitt kön på ett flickigt sätt och att heteroflickor inte är pojkflickor. Diskutera
orsakerna till att det är lättare att tala om
undantagen till normerna än om normerna i sig själv.
Kom ihåg att vi inte kan känna till en
persons kön eller sexuella läggning utan
att fråga personen själv! Understryk för
eleverna att vi endast jobbar med våra
egna antaganden som påverkas av samhällets attityder. Det är bra att klargöra detta
också i fall där eleverna är absolut övertygade om personerna på bilderna ”Hen
kan inte vara homo! Det skulle inte vara
tillåtet i hens hemland/hemort. Hens religion förbjuder det.” Vi kan inte veta något
om personerna på basis av bilderna, vi kan
bara granska våra egna antaganden och
förutfattade meningar.

Be r ätte lse

Alla flickor växer inte
upp till kvinnor
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Jag hade inga vänner i högstadiet. Och inte
under en lång tid i gymnasiet heller. Det
känns fortfarande tufft att säga det där högt.
På något vis känns det så skamligt: kanske
alla nu undrar vad det egentligen är för fel
på mig när jag inte ens klarade av att skaffa
mig vänner.
Känslan av att man är fel eller utanför
är vanlig i tonåren. Det finns flera saker
som kan göra det jättesvårt. För mig var
en av dessa saker kön: att jag inte klarade
av att växa upp till kvinna.
Egentligen ville jag inte ens försöka
vara ”av rätt sort” eller växa upp till ”en
ung kvinna”. Jag ville inte använda kvinnliga kläder, sminka mig, söka mig till och
anpassa mig till flickgängen.
När jag började högstadiet kunde jag
inte alls gå med i kompisgängens gruppdynamik eftersom det spelade en så stor
roll där om man var flicka eller pojke.
Jag visste inte ens hur jag skulle börja
söka min egen sociala roll eftersom jag
borde ha gjort det som flicka vilket kändes främmande för mig. Det har jag insett

först i efterhand.
Då var jag bara helt förvirrad och förundrade mig mest över hur underliga alla
andra var. Och samtidigt förstod jag att
jag själv var den enda som inte förstod vad
man skulle göra. Jag dansade till och med
på något vis fel: en klasskompis sade att det
är så pinsamt när jag dansar så konstigt.
Jag blev förälskad i pojkar men kunde
inte se mig själv att som flicka sällskapa
med en pojke. Jag förstod inte varför
men det kändes bara helt fel på ett konstigt sätt. Det hela var ganska hemskt:
jag trodde länge att jag var en misslyckad
heteroflicka och att jag aldrig skulle kunna
vara i ett parförhållande.
Den direkta känslan av att man själv är
helt fel är det värsta med att inte rymmas
in i normerna. Jag växte upp att tro att jag
på något konstigt sätt är dålig, av fel sort
och misslyckad. En heterokvinna som inte
klarar av att vara kvinna eller hetero.
Kön är kopplat till flera saker: till att
bli vuxen och till den egna identiteten, och
också till bildandet av en sexuell identitet,
till förhållanden och roller, till hela livet
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” Den direkta känslan av att man
själv är helt fel är det värsta med
att inte rymmas in i normerna”
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och tankarna om framtiden. Som ung blev
jag osäker och tillbakadragen, fastän jag
som barn varit allt annat. Jag sköt undan
alla tankar om att jag någonsin skulle
kunna ha par- eller sexförhållanden.
Jag såg inte min framtid som ”vuxen
kvinna”. Jag såg ingen framtid alls:
antingen ska man kunna växa upp till
kvinna eller så borde man dö.
Det fanns inga alternativ eftersom
man inte gett mig några. All förståelse
för möjligheter och sätt att vara får man
ur modeller omkring en: av kompisar,
vuxna, undervisningens innehåll, media.
Om man i högstadieåldern hade visat mig
andra alternativ än bara att växa upp till
kvinna hade min ungdom varit hundra
gånger lättare. Jag hade kanske inte blivit
så djupt deprimerad.
Jag var drygt tjugo år gammal då jag
träffade människor som äntligen visade
mig en väg ut ur min hopplösa situation.
I slutändan var det hela ganska enkelt.
Någon frågade mig bara hurdan jag egentligen ville vara, i vilken roll jag kände mig
mest naturlig, avslappnad, som mig själv.

Hur skulle jag själv tycka att jag såg bra ut?
Om det inte var som kvinna eller i rollen som kvinna kunde jag vara någonting
annat. Det fanns alternativ! Alternativ
som transkönad och transgender. Självklart blev det snabbt klart att alternativen
är begränsade: om man inte vill bli sedd
som kvinna måste man ofta visa sig som
man och tvärtom.
Det var ändå otroligt lättande och
hoppingivande att jag kunde låta bli att
försöka växa upp till kvinna, att det inte
alls var ett tvång. Det handlade inte om att
jag inte var kapabel att leva och växa upp,
utan om att könssystemet uteslöt människor som mig. Och jag var inte den enda!
Det är en skandal att det inte talas om
mångfalden av könsuttryck på lektionerna
i biologi eller hälsokunskap eller någon
annanstans i skolan för den delen. Det
är orättvist gentemot de studerande vars
existens görs osynlig. Det är orättvist för
att man på det här sättet berövar en del
av de studerande möjligheten att förstå sig
själva och sina upplevelser. Detta handlar
inte om vilka värderingar som helst. Kun-

skap och stöd handlar om liv och död, om
chansen att greppa sitt eget liv och sin
framtid.
Antalet självmord bland transunga är
i genomsnitt mångfaldigt större än bland
andra unga. Många hoppar av andra stadiet eftersom ungdomsåren är en så omöjlig ekvation att man inte har krafter kvar
till skolgången.
Skolan kan i sig själv vara en mycket
ångestfylld plats: den ”rätta” sortens
könsuttryck är så starka att de som avviker från dem ses som freaks som det är lätt
att mobba och diskriminera. I skolan kan
lärarna vara totalt blinda för att mobbningen beror på elevens sätt att uttrycka
sitt kön. Läraren eller rektorn kan förklara
för eleven: ”När du nu är så konstig är det
förståeligt att andra inte riktigt vet hur
de ska handskas med dig” (alltså att de
behandlar dig dåligt).
Många vuxna tror helt uppriktigt att
deras uppgift som fostrare är att fostra
flickor till kvinnor och pojkar till män.
Klädsel och utseende i enlighet med
könsnormerna anses ”lämpligt” och ”propert”. Kvinnliga flickor anses mer mogna
och manliga pojkar mer vuxna än feminina pojkar.
Skötaren vid psykvården, som försökte
uppmuntra mig med att säga att jag ju är
en vacker ung kvinna, ville också uppriktigt hjälpa mig. Det anses ansvarsfullt att
leda den ”förvirrade unga personen” mot
”det rätta könet”.
Ändå kan ingen definiera någons kön
för hens räkning. Man måste bara respektera den andras rätt till självdefinition.
Och om någon är osäker på sin självdefinition måste det också respekteras genom
att låta bli att stämpla personen. Allt annat
är psykiskt våld.
Jag har ofta stött på att en främmande
person först och främst vill veta om jag är
man eller kvinna. Först efter det kan man
ta kontakt och diskutera. Jag tror det beror

på att alla regler för umgänge har en så
stark könsaspekt: det finns normer enligt
vilka manliga och kvinnliga människor
umgås sinsemellan och enligt vilka manliga och kvinnliga människor umgås för
sig. De är kopplade till allt: hur man talar,
hur man förhåller sig och vad som anses
passande.
När jag började bli sedd i rollen som
pojke förstod jag att t.ex. beröring och
tröstande inte är förknippat med förhållanden mellan pojkar på samma sätt som i
förhållanden mellan flickor eller vänskapliga förhållanden mellan flickor och pojkar. Jag tycker det är sorgligt.
Det finns många förväntningar i rollen
där jag inte känner igen mig trots att jag
definierar mig som transpojke eller -man
när en definition krävs. Jag vet inte om jag
egentligen anser mig vara man. Lyckligtvis
får jag leva i en omgivning där uttrycket
av kön är förhållandevis fritt och man inte
hela tiden kräver att jag definierar eller
bevisar min identitet.
I skolorna borde man utan att ifrågasätta det använda det tilltalsnamn som
studerande själv väljer använda. I alla skolor borde också finnas toaletter som inte
är könsbundna. Ibland kan inte eller vill
inte föräldrarna hemma stöda en ungdom
som inte uppfyller de för henom uppsatta
normerna. Då är det speciellt viktigt att
skolan är en plats där de ungas upplevelser respekteras och stöds.
Lauri Punamäki studerar filosofi vid universitetet och har precis förlorat sitt snuttjobb
som lagerbiträde.
Jag rekommenderar: Muu, mikä?
Sukupuolivähemmistönuorten visio 2020
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Be r ätte lse

Hej, där är den
där bögen!
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Jag lyfte aldrig fram min homosexualitet
under högstadietiden. Jag deltog inte i Prideparader, jag bar inte pins som krävde rättigheter för HBLTQI-personer eller som förkunnade att homofobi är skit. Endast ett fåtal av
mina vänner visste egentligen om min homosexualitet.
Ändå visste alla, eller trodde sig veta.
Jag drack ur glaset med spretande lillfinger, gick som en kvinna, på lektionerna
i samhällslära och hälsokunskap stod jag
upp för dem vars rättigheter diskriminerades, jag satt med benen i kors eller tittade för länge på någon som enligt sitt kön
klassades som pojke.
Varenda rast fick jag höra att jag var
bög, jag blev hotad, man skuffades, kastade snöbollar och tomma läskflaskor på
mig. På lektionerna i huslig ekonomi satte
man choklad i mina skor.
Jag började ändra mina egenskaper så
att jag skulle vara mera normal. Jag koncentrerade mig på hur jag hade mina fingrar medan jag drack eller på att mina steg
skulle vara mindre kvinnliga.
Jag blev tyst på lektionen när det talades om mänskliga rättigheter eller om
maktbruk på andra människor, jag höll
hälarna i marken och gömde mina skor

i tvättrummet under lektionerna i huslig
ekonomi.
Samtidigt som jag gick genom min förändringsprocess började jag må sämre. Jag
var deprimerad, fick panikattacker på vägen
till skolan, blev rädd för människor, man
hade tagit ifrån mig min självrespekt. Hur
hårt jag än försökte gjorde jag alltid fel.
Till slut lärde jag mig känna andra
homosexuella över internet och fick stöd
av dem. Så småningom förstod jag att jag
inte kan ändra mina egenskaper bara för
att bli som ”alla andra”. Jag började igen
dricka ur glas utan att fundera på mitt lillfinger, sitta med benen i kors och se pojkar i ögonen. Det gjorde inte slut på min
mobbning men jag lyckades säga mig själv
att man inte behöver ta allt skit.
Den lyckligaste dagen under mina
tonår var högstadiets avslutningsdag. Jag
visste att jag aldrig mera skulle behöva
möta mina mobbare och att jag skulle få
vara fri.
Jag ger allt mitt stöd till dem som sparkar sönder skåpdörrarna, som stiger ut,
säger vad de tänker och gör det andra inte
förstår.
Axu Merkkiniemi är queeraktivist och
nästan färdig närvårdare.
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Vad ska man göra?

Utlösaren: De flickor som blir utskällda
uttrycker femininitet på ett sätt som
enligt den normativa uppfattningen
inte anses passande. Maktförhållande
mellan könen, alltså sexism.

Samtidigt är det bra att bli medveten om de egenskaper som passar in i de
rådande normerna. Ofta kan det vara svårare att upptäcka normer som är kopplade
till dessa egenskaper.

Normen i bakgrunden: Normen om könsuttryck.

Ytterligare ett sätt att underlätta ingripandet
i svåra situationer är att på förhand komma
överens om ett sätt på vilket man alltid får
sätta stopp för situationen. Det är lättare att påvisa
varför en situation är förolämpande eller problematisk
om man på förhand har kommit överens om att detta
är ett ok sätt att handla. Människor menar oftast väl
men man kan ändå stöta på svåra situationer. Å andra
sidan kan läraren också vara delaktig i situationen, då
kan det vara svårt för läraren att se den studerandes
synvinkel. Om man på förhand kommit överens om ett
sätt på vilket situationen kan hejdas är tröskeln att
ingripa lägre för studerande.

Handlingens betydelse: Mobbningen fungerar som en effektiv väktare av det
som anses vara passande som könsuttryck. Den stärker också maktförhållandet könen emellan och tanken
att det är opassande och dåligt att
vara feminin.
Direkt lösning: Ingrip i mobbningen.
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Förändring

Konfliktlösning

Skolan är en plats där man lär sig, tänker
och diskuterar: när man lär sig bildar man
nya uppfattningar. Därför är skolan också
ett ställe där lärarna och de studerande
har en möjlighet att lära sig och skapa likabehandlande sätt att handla. Dessa goda
sätt att handla kan ha en stor inverkan i
enskilda studerandes liv och genom dem
också i samhället runtomkring.
Å andra sidan återspeglas också de
samhälleliga maktförhållandena i skolan.
I skolan uppvisar mobbningen och de
uteslutande handlingarna samma ojämlika struktur som samhället i övrigt eller i
fenomen vi känner igen i historien.
Ojämlikheter när det gäller t.ex. att
vara kvinna, ha invandrarbakgrund eller
funktionsnedsättningar syns i skolan som
avvikande möjligheter att studera, som en
olik behandling och brist på förebilder.
Genom normkritik kan vi effektivt förebygga diskriminering, såväl i dess självklara former som i dess dolda normativa
biverkningar.

I alla gemenskaper uppstår konflikter
där en grupp eller en individ utesluts. Det
kan ske genom mobbning eller genom att
de kriterier som man måste uppfylla för
att tillhöra gruppen formas utifrån normer som automatiskt utesluter vissa.
Det kan också hända i skolan. När
man reder upp enskilda situationer är
det bra att vara medveten huruvida det
döljer sig en norm bakom orsaken till
gruppens eller individens svårighet att
anpassa sig.
Om situationen reds upp som en
engångskonflikt mellan två personer får
man nödvändigtvis inte grepp om själva
de maktstrukturer och normer som
ursprungligen gett upphov till situationen.
Enskilda incidenter kan t.ex. klargöras
så här:
Situation: En del av flickorna blir kallade
horor eller kossor på rasterna.

En lösning som tangerar upphovet till situationen och förebygger framtida incidenter:
Behandla könsnormer med de unga.
Behandlingen av gemensamma angelägenheter kan vara mycket belönande
eftersom man då har en chans att tala om
det som ligger bakom mobbningen och
utanförskapet. Eleverna har säkert gjort
noggranna iakttagelser om sin inlärningsmiljö. Att man ges verktyg att förstå sin
omgivning är speciellt viktigt för de elever
som ofta stöter på diskriminerande normer. Att lösa omgivningens dolda konflikter ligger dock i allas intresse: alla drar
nytta av en trygg och lugn miljö.
Alla människor tillhör i något avseende
en majoritet, i andra till en minoritet.
Det är bra om läraren eller fostraren
först lyssnar till sig själv – känns det som
om man själv hade svårt att anpassa sig till
någon norm? När anser du dig tillhöra en
majoritet, när till en minoritet? Hur känns
dessa situationer? När man vet hur det
känns i dessa situationer är det lättare att
lyssna på och förstå andras upplevelser av
diskriminering.

T.ex. behöver inte lärare som identifierar sig med heterosexuella tänka på att
gång på gång komma ut ur skåpet eftersom de inte behöver anpassa jaget till
heteronormen på samma sätt som ickeheterosexuella lärare måste göra. Därför
kan den heteronorm som gör icke-heterosexuella elevers vardag ångestfylld förbli
obemärkt för dem.
För att förstå hur en viss norm fungerar
och vilka diskriminerande effekter den har
är det viktigt att vara lyhörd för de erfarenheter som de personer som själva upplevt
normen har om de specifika normerna.

Säg stopp!
Innan du gör något annat, sätt stopp för
situationen.
Utskällning, mobbning, uteslutning
från gemenskapen och diskriminering är
ofta följder av normer. När man ställs inför
en sådan situation är det första och viktigaste man ska göra att bara säga stopp.
Att låta bli att handla är också en handling. Många som lämnats utanför till följd
av normer berättar hur illa det känns när
ingen gjort någonting eller ingripit.
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Att aktivt utmana normer kan ibland
kännas övermäktigt för den som konstant
måste möta dem. Andras stöd kan då vara
ovärderligt.

Lyssna
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Ett viktigt sätt att observera normer är att
lyssna på andras erfarenheter.
Det är bra för läraren eller fostraren att
börja med att lyssna till sig själv. Vilka normer har jag erfarenhet av? Vilka känner jag
inte till? Känns det som om det var svårt
att rymmas in i någon norm? När man
känner igen upplevelsen av att krocka med
normer är det lättare att lyssna på och förstå andras upplevelser, fastän de skulle
handla om andra frågor än dem man själv
har erfarenhet av.
För att förstå hur en viss norm fungerar och inse dess diskriminerande följder
är det viktigt att uppmärksamt iaktta dem
som har egna erfarenheter av hur normer
fungerar.

Om det känns som ett alltför stort steg
att ingripa i diskriminering är det bra att
komma ihåg att det hela handlar om en
konstant attityd och synvinkel. Man blir inte kvitt
diskriminerande attityder på första försöket. Däremot kan du underlätta elevernas vardag märkbart
genom att aktivt ingripa och så förändra den allmänna stämningen.
Börja med klara och tydliga situationer. Om du
stöter på mobbning på skolgården, sätt stopp för
situationen. Så småningom kan du börja bearbeta
normativitet som inte är så direkt. Gå t.ex. igenom
läroböckerna du använder i din undervisning. Hurdan är världsbilden de förmedlar?

Det är t.ex. viktigt för en lärare som
identifierar sig som heterosexuell att
lyssna noga till hbtq*-ungas erfarenheter
av heteronormativa handlingssätt.

Respektera
Likabehandling är respekt. Normativitet

kan ibland kännas invecklat. Då är det bra
att märka att det handlar om basgrejer,
som respekt.
Alla har rätt att förvänta sig att deras
existens, tankar, gränser och drömmar
respekteras. Man behöver inte göra sig
förtjänt av respekt genom att vara cool
eller genom att prestera. Respekt tillkommer alla automatiskt.
Det är också viktigt att respektera
andras upplevelser av normer och kollisioner med dem. Om någon berättar att det
känns jobbigt att forma sig efter en norm
är erfarenheten verklig för henom.
Man behöver inte göra sig förtjänt
av respekt, det räcker att man finns till.
Genom att respektera andra och andras
erfarenheter kommer man redan långt i
normkritiken.

Handla
Var och en har rätt att känna sig trygg, få
vänner, studera i fred och delta på samma sätt
som alla andra. Om dessa krav inte uppfylls
krävs det handling för att förändra saker.
När man blivit medveten om normativa sätt att handla måste man också ändra
dem. Det krävs handling!
Ingen behöver ensam förändra normer
som påverkar hela samhället. Det är lättare att tillsammans med andra granska
skolmiljön och se hur saker och ting görs
där. Läraren kan diskutera saken med sina
kollegor eller kontakta organisationer som
arbetar med likabehandling.
Till och med mycket små saker kan
ha en stor inverkan. Att t.ex. ändra ett
wc-utrymme till en könsneutral wc är en
liten handling men en stor sak för studerande som inte får plats i uppdelningen av
flick- och pojktoaletter eller som har en
avvikande könsidentitet.
Att se förändring ger styrka. Bli ändå
inte besviken om saker och ting inte ändras direkt. Många normer kan vara mycket

*Förkortningen hbtq står för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner.

starka, de återkommer i samhället överlag
och inte bara i skolan.
Fastän t.ex. de strikta könsnormerna
förefaller att finnas kvar, fastän du är
medveten om dem, kan din attityd vara
guld värd för en enskild studerande som
försöker navigera mellan sina studiekompisars attityder och vill bli accepterad.
Det är ändå värt att komma ihåg att
man inte behöver nöja sig med mindre än
likabehandling.

Gemenskapen i klassrummet
Gemenskapen byggs upp genom positiv
interaktion. För läraren gäller det att fundera hur man skapar situationer som uppmuntrar eleverna till positiv växelverkan
sinsemellan. Som hjälp kan man använda
olika övningar där man bakat in en positiv
feedback till varandra.
Orsaker till att man inte trivs i skolan
kan vara att ett ämne känns främmande,
att man själv lider av social rädsla t.ex.
för att bli utskrattad eller att målen och
responsen känns luddiga eller att man inte
får hjälp då man stöter på problem.
Mot det här kan det hjälpa att sätta det
ämne som studeras i sin kontext och att
skapa en positiv atmosfär i klassrummet.
Om eleverna vågat ta risker och testa
i klassrummet blir atmosfären avslappnad och det underlättar inlärningen.
Alla borde kunna svara fel utan att vara
rädda för att bli utskrattade. Eleven ska
känna att man kan be läraren om hjälp
och handledning. Man ska inte straffa
någon för okunskap. Därför är det bra
att skilja åt läxförhör och kritik av annat
slag från den övriga inlärningen i klassrummet.
Detta kan kännas som självklarheter
för läraren men är det ofta inte för eleverna. Ofta upplever eleverna att de hela
tiden måste vara på alerten när det gäller
kritik.

Skolans atmosfär
Det är bra att iaktta stämningen i skolan
och under lektionerna. Slår och petar eleverna på varandra eller masserar de varandras axlar och har roligt tillsammans?
Hurdan fysisk växelverkan finns mellan
eleverna? Kunde du som lärare förbättra
den? Måste man sitta spikrak under lektionerna eller får man sitta i den ställning
som känns bäst? Hur påverkar dessa saker
stämningen enligt dig?
Förmågan att skapa en känsla av trygghet påverkas av de möjligheter man har
att justera sitt eget sinnestillstånd i förhållande till den sociala omgivningen och vilken möjlighet man har att välja den nivå
på vilken man deltar. Det är betungande
om eleven tvingas anstränga sig mycket
för att rätta sitt sinnestillstånd efter den
sociala omgivningen och det stöder inte
eleven. Det ökar också stressnivån under
skoldagen.
Spänningar i det egna sinnestillståndet hänger samman med hur trygg eller
otrygg man känner sig i ett visst utrymme.
Det är viktigt att fundera på om en studerande är tvungen att vara social hela tiden
eller om det är möjligt att finna ro också
någon annanstans än på wc. Är det möjligt att vila eller gå ner i varv någonstans
i skolan, t.ex. på ett bibliotek eller i ett
vilorum? Har man möjlighet att välja hur
man deltar i undervisningen under lektionerna? Finns det överhuvudtaget olika
sätt att delta under lektionen?
Den inre känslan av trygghet i sociala
situationer skapas genom att man kan lita
på att ens egen upplevelse blir hörd och
uppskattad och att alla förbinder sig att
uppföra sig så. I en sådan atmosfär kan
konflikter mellan individer eller inom
gemenskapen behandlas genom reflektion och med fokus på att hitta lösningar.
De straff som används i uppfostran är
bekanta för de flesta: att bli avskild från
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Att fundera på
för läraren

gruppen, att bli nekad det gemensamma
roliga och att göra uppgifter ensam. Men
varför låter detta som att studera? Man
måste hitta alternativ.

Enligt en undersökning som gjorts av den europeiska unionens rättighetsbyrå
och som publicerats våren 2013 om köns- och sexuella minoriteter och mer
specifikt det material som tangerar Finland, berättade två av tre (67 procent)
att de alltid eller ofta undanhållit sin verkliga identitet under studietiden
före sin 18-årsdag. Undersökningen, publicerad på hösten 2013 av Institutet
för hälsa och välfärd (THL) visar att hälften av gymnasisterna och eleverna i
grundskolan upplever att läraren inte är intresserad av hur de har det.
–– Fundera på hur du får information om elevernas upplevelser ifall de
inte känner sig så trygga att det skulle vilja dela med sig av dem för andra
studerande eller skolans personal. Hur yttrar sig heteronormen och könsnormen i dessa situationer?
–– Citaten nedan är hämtade från webbplatsen normer.fi där unga
skickade in anonyma berättelser om sina erfarenheter av kollisioner med
normer. Fundera på hurdana hetero- och könsnormerna i läroanstalten
förefaller dessa unga.

Den konstanta
uppdelningen gör ont
”På modersmålslektionen gjorde vi
en testversion av studentexamensprovet som ska förnyas. På svarspappret skulle man anteckna sitt
kön som antingen man eller kvinna.
Jag upplever mig inte vara någondera så jag lät bli att fylla i rutorna.
När jag lämnade in pappret sa läraren ändå att ” Man måste nog fylla i
antingen M eller K, eller i ditt fall så
klart K. ” Inte ville jag där inför hela
klassen börja förklara min könsidentitet så jag antecknade mig själv
som kvinna.”

Små ord och handlingar
”Jag vågar inte berätta att jag är
lesbisk av rädsla för mobbning. Att
de tror att man är hetero syns i små
ord och handlingar. I sättet lärarna
talar om att ”flickorna hittar en
pojkvän” och i hur det när man talar
om löner antyds att en rik man kanske försörjer en. Jag vet inte hur skolan skulle reagera om jag berättade
och jag vågar inte testa. ”

O sen kom mobbningen
”Här tas int alla emot med respekt
om man ens är lite annorlunda vilket
hände med mig. Ja var populär och
ja hade mycket kompisar tills allt det
där försvann då jag berättade att ja
datear en tjej och ja int mera va den
där hetero som alla lärt känna. Så
småningom förlorade ja kompisar
hela tiden.”

Behov att hålla hemligt
”På
språklektionerna
blandar
lärarna hela tiden pronomina.
Lärarna lärde sig mitt nya namn
snabbt men att bli kallad flicka, bli
räknad som en av flickorna och det
tidigare nämnda hösslet med pronomen, känns ganska jobbigt och
många lärare viftar bort saken.
Ibland låter jag bli att rätta mina
kamrater om de använder fel namn
eller kön för att jag helt enkelt inte
orkar tjata om det, speciellt om motparten brukar jävlas. Att måsta hålla
det hela hemligt och irritationen som
uppstår av fumlandet tar onödigt
mycket energi.”

Kunskap och känslor i skolan
Under en vanlig lektion där varje elev
enskilt koncentrerar sig på lärarens undervisning utan att få kommunicera med
andra blir eleverna isolerade. Det kan man
ändra på genom att be eleverna diskutera
sinsemellan t.ex. i par eller i grupp och ge
dem möjlighet att göra uppgifter i grupp.
Fastän inlärningen i skolan är kunskapsbaserad måste man ge utrymme
för känslor under lektionerna. I skolan
behandlas tidvis mycket allvarliga ämnen:
social orättvisa, naturförstöring, våld, krig
och globala problem.
Finns det utrymme under lektionerna
för de känslor dessa ämnen kan väcka:
namnges de och ger man verktyg att bearbeta dem? Parallellt med analys av världen
och den samhälleliga situationen borde
man också ge plats för drömmar om en
bättre värld: hurdan skulle t.ex. den värld
se ur där allas mänskliga rättigheter förverkligas?

tillfälle att upplysa eleverna om hurudant
beteende som förväntas av dem och vad
som är accepterat och vad som inte är det.
Om man exempelvis behandlar religion
kan man inleda lektionen med att berätta
om trosfrihet och vad det innebär i praktiken: att alla är berättigade till sin egen
religion och till respekt och att ingen ska
bli ifrågasatt för sin religion. Detta gäller
också i skolan och under lektionen.
För att skapa en bra stämning i gruppen är det viktigt att få eleverna att fundera över sitt eget beteende. Upplevelsen
av att kunna påverka stämningen i klassrummet är också ett sätt att skapa en
känsla av gemenskap och delaktighet: alla
är med och ansvariga i skapandet av det
sociala utrymmet.
Den viktigaste principen är att alla ska
få bli hörda och att inget som någon säger
ska förringas. Aggressiva och underskattande kommentarer eller utrop av något
slag ska inte accepteras. Det är också viktigt att man ger respons vid dåligt beteende. Innan man delar ut något straff ska
man dock ge eleven möjlighet att reflektera över sitt beteende och ändra det.

Att förebygga diskriminering
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Den som utmanar normerna får ofta själva
bära bördan av att göra andra uppmärksamma på vad som inte står rätt till i den
gemensamma omgivningen, fastän det egentligen
är allas uppgift. Därför är det viktigt att alla tar
ett gemensamt ansvar för att skapa en likabehandlande och trygg miljö. Fastän kunskapen om erfarenheterna av diskriminering skulle ha sitt ursprung hos
eleverna, är det viktigt att läraren tar sig an situationen och inte bara flyttar över ansvaret till de elever
som upplevt diskrimineringen.

Lärarens inledande ord i början av lektionen markerar början på en förändring i
det sociala rummet från en friare samvaro
till en undervisningssituation. Om ämnet
som behandlas under lektionen kräver
speciellt stor känslighet är detta ett bra

Främjande av likabehandling med hjälp
av normkritik förebygger diskriminering.
I den gemenskap som finns klassrummet
händer det lätt att man i mindre skala
upprepar samma normativa strukturer
som finns i samhället i stort där eleverna
annars också lever. Genom att bearbeta
skolans interna normer kan man därmed
också synliggöra samhällets diskriminerande strukturer.
Om studerande har erfarenheter av en
trygg miljö där det är möjligt att behandla
och ändra diskriminerande handlingssätt
kan det ha en överraskande stor inverkan
på deras sätt att förhålla sig till samhället omkring. Normkritik gör de unga

delaktiga i en verksamhet där de tillsammans tar ansvar för det gemensamma
utrymmet, för gemensamma handlingssätt och för varandra.
I nästa kapitel behandlar vi frågan om
hur man kan omfatta en normkritisk attityd i skolans handlingssätt och undervisning. Vi funderar över typiska fallgropar
i undervisningssituationer och hur man
klarar sig ur dessa och kommer vidare!
Mot en normkritisk undervisning!

48

Övning 2

Vem syns på bilderna?
Av bilderna i kvällspressen kan man dra
flera slutsatser om samhällets normativitet. Vilka människogruppers angelägenheter är det som behandlas? Vilka finns
representerade på bilderna? Vilket kön
och vilken sexuell läggning representerar
de? Syns minoriteter bara då det talas om
minoritetsfrågor? Hur avbildas människor
som tillhör en minoritet? Vilken människogrupps angelägenheter lyfts fram som
aktuella och viktiga frågor?
Ta fram en tidning och titta! Med
hjälp av övningarna gör man lätt sociala
normer synliga tillsammans med eleverna.
Ett intressant samtalsämne är hur tidningarna skulle se ut om alla människor
framställdes jämlikt, oberoende av majoritets- eller minoritetsställning. Fundera
tillsammans hurdana bilder, berättelser
och experter man skulle använda sig av då.

Ni kan tillsammans räkna hur många
gånger följande personer förekommer i materialet. Du kan utöka listan själv.

1

En finländsk feminin flicka

2

En maskulin medelålders man

3

En person som har ett synligt handikapp

4

En ung muslim som ser glad ut

5

En icke-ljus homosexuell man

6

En heterosexuell man med hög
social ställning

7

En äldre mörkhyad kvinna

8

En ung person med invandrarbakgrund

Frågor
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Vem hittar man först? Varför?

Vem är det svårt att hitta? Varför?
Får människorna som beskrivs i artikeln komma till tals eller finns de bara
med som illustration?
I anslutning till vilka teman beskrevs
människorna?

Följdfrågor
Hur tolkades bilderna? Är det möjligt att
veta om någon är hetero- eller homosexuell? Vad är maskulint, vad är feminint?
Vem är finländare, vem är invandrare?
Hur avbildas olika grupper?

Tips: Med hjälp av samma övning kan
man på ett ypperligt sätt göra läroböckernas normer synliga.
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Be r ätte lse

Bög eller hora?
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Jag har under de senaste fem åren arbetat
med barn och unga kring sexuella trakasserier och könsmobbning i skolan. Det är inte
en slump att bög, vittu, homo, fitta, transu och
hora används som skällsord i skolans vardag,
dessa ord berättar något om den tid och det
samhälle vi lever i.
Framför allt är dessa ord kopplade till
sex och sexualitet, det vill säga privata
delar av ens identitet. I ett samhälle där
vi lär oss att alla får vara som de vill vara
avslöjar dessa skällsord var det ändå finns
gränser och normer men också konsekvenser om man inte är som ”alla andra”. Även
om många unga som jag mött genom åren
säger att dessa ord inte betyder något.
Men varför använder man dem då?
brukar jag fråga och som svar får jag höra
t.ex. att det bara blivit så – eller att de
används mest på skoj.
Att skämta om minoriteter är inte ok,
speciellt om man inte tillhör en brukar jag
då svara. Man kan väl använda ”hetero” i
stället säger jag. Då skrattar eleverna och
menar att “det inte är samma sak”.

Ja, varför är det inte det?
Vi kan börja med orden hora, vittu eller
fitta. För att förstå varför de finns måste
vi göra en historisk tillbakablick. Då Finland blev självständigt hade kvinnor inte
samma medborgerliga rättigheter som
män. Jo, kvinnor fick rösta och ställa upp
i val men de fick inte studera vid universitetet, inte driva företag, inte själva ingå
arbetsavtal, inte äga någon egendom eller
sina pengar om de var gifta. Självklara
saker för oss i dag.
Man kan ju bara föreställa sig vilka
argument eller skällsord man använt för
att förtrycka kvinnor för att de inte skulle
kräva sina rättigheter under det senaste
århundradet.
Det är delvis förklaringen till varför
det finns mycket fler ord för att förtrycka
flickor och kvinnor än män, räkna själv!
Vi lever år 2013 – men vilken syn har vi
på kvinnor då dessa skällsord lever kvar?
Fundera själv när och varför du fortsätter vara en del av denna historia som
förtrycker kvinnor. Det gäller oberoende
om du är kvinna, man eller definierar dig
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”Att skämta om minoriteter
är inte ok, speciellt om man
inte tillhör en”
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utanför dessa könskategorier.
Ingen kan tvinga dig att använda ett ord
eller ett uttryck – det är du som bestämmer vad du säger eller inte säger och vilken bild du ger av dig själv.
Hur ska vi då förstå användningen av
bög, transu och homo? Vi kan dra starka
paralleller till historien igen. Återigen
handlar det om vem som varit normen
– tagit sig rätten att bestämma vem som
är ok och vem som inte är det. Att dessa
ord används oftast som skällsord av pojkar
mot andra pojkar berättar att vi närmas
oss normens kärna.
Där det inte räcker att vara man, utan
man måste vara en heterosexuell man för
att uppfylla normen. Att använda homo,
bög och gay på skoj eller som skällsord är
ett uttryck för homo- eller böghat.
På samma sätt som orden hora, fitta
eller lesbo är också homo och bög delar
av en berättelse där man är delaktig i förtrycket av en grupp människor eller ett
sätt att vara som inte ingår i normen.
Så om vi återgår till mantrat om att
”alla får vara sig själva”, står du faktiskt

bakom det? Eller använder du nedsättande ord på skoj?
Blir du respekterad som den du är?
Kom ihåg att det är de som bryter normen
som förändrar samhället och är en del av
framtiden.
Vad vill du vara?
Malin Gustavsson har de senaste fem åren
jobbat med sexuella trakasserier i skolan för
Folkhälsan men är i dag självständig konsult
i jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

Be r ätte lse
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Morgonsamlingen i grundskolan hölls oftast
av en präst från församlingen. Morgonsamlingen var religiös och jag blev ombedd att
lämna klassrummet. Jag tillhörde inte kyrkan
och fick därför inte lyssna till den religiösa
morgonsamlingen. De vuxna i skolan verkade
inte bekymra sig över att morgonsamlingen
hördes ut i korridoren.
Jag har först i vuxen ålder förstått hur
skenbar trosfriheten i grundskolan är.
Man behöver inte delta i religionsundervisningen eller gå i kyrkan men där slutar
det. Kristna lärare får förkunna sin tro i
samma mån som icketroende.
Trots att jag inte hörde till kyrkan var
jag från en religiös familj. Det ledde ofta
till att jag förväntades känna till allt om
min religion. Jag fick förklara både för
lärare och elever varför muslimer gör si
och så.
När jag var yngre kunde jag inte klä i ord
varför det kändes fel. Varför jag kände att
jag var tvungen att representera min religion och förklara religionens grunder för de
andra trots att jag inte själv kände till dem.

Jag läste in mig på min egen religion
och kristendomen bara för att kunna
berätta vad det är som skiljer de två religionerna åt.
Att diskussionsparten som fått en kristen uppfostran inte kände till sin egen religion överraskade sällan. Jag var uppfostrad till att tro att det var normalt, medan
jag förväntades känna till min religion
eftersom den var så konstig och annorlunda här.
I skolan minns jag t.ex. att mina föredrag ofta anknöt till min kulturella bakgrund eller min religion. Jag förväntades
känna till dem. En gång svarade jag ”jag
vet inte” på frågan om hurdant vädret för
tillfället var mitt hemland. Lärarens reaktion garanterade att jag inte upprepade
min okunskap flera gånger.
Om jag då vetat hur jag skulle klä mina
känslor i ord tror jag att de hade förstått.
Skolvärlden baserar sig på en kultur
som är främmande för många invandrare
men också för barn och unga som hör till
majoritetsbefolkningen men som inte utövat av den kristna tron hemma.
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”Skolvärlden baserar sig på en
kultur som är främmande för
många invandrare”

5
Normkritik
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För mig själv ledde mina upplevelser i
skolvärlden till att jag bekantade mig med
min egen kultur och majoritetskulturen
bättre för att jag skulle kunna förklara varför jag är annorlunda.
Nu för tiden är det mitt jobb. Jag upplever att jag får vara med och utveckla en
skolvärld där barnen får vara sig själva, fria
från de kulturella antaganden eller til�läggsdefinitioner religion medför.
Normer begränsar inte bara de barn
som passar dåligt in i dem. De begränsar
också alla barn som förväntas anpassa sig
till normer förknippade med kultur och
religion.
Maryan Abdulkarim har fungerat som
expert på mångkulturalitet i Väestöliitto.

Anta int’
Allt syns inte utanpå. Ofta talar vi om
människogrupper som om det inte fanns
någon närvarande som representerade
gruppen. Normativitet fungerar så att vi
antar att alla som är närvarande passar in i
normerna. Kanhända talar vi om invandrare eller personer med funktionsnedsättningar som om ingen av de närvarande
tillhörde någondera gruppen eller hade
någon närstående som tillhör någondera
gruppen.
Våra antagande om eleverna kan
vara falska: vi kan inte känna till någon
annans upplevelser, tankar, livssituation
eller självdefinierade identitet. Många
kan exempelvis ha upplevt olika slag av
könsuttryck, sjukdomar eller rasism som
vi inte har en aning om. Också studerandes kopplingar till människor t.ex. genom
familjeband eller vänskapsrelationer kan
vara mer mångskiftande än läraren tror.
Att den studerande är ljus och talar
flytande finska betyder inte att hen inte
kan ha invandrarbakgrund. Att den stude-

Y

randes könsuttryck verkar alldagligt säger
ingenting om hur hen själv upplever sitt
kön. Inte heller begränsningar i funktionsförmåga syns nödvändigtvis utåt.
Lärarens uppgift är att undervisa varje
elev oberoende av elevens ursprung, identitet eller t.ex. könsuttryck.
Vi kan inte heller känna till en människas könsidentitet eller sexuella läggning
förrän hon berättar det själv. Studerande
borde inte definieras på ett sätt som inte
motsvarar deras egna erfarenheter. Detta
händer lätt om läraren t.ex. talar om de
studerande som om de alla vore heterosexuella.
Upplevelsen och tolkningen av den
egna identiteten, såsom kön och sexualitet, förändras med åren. Vi kan inte veta
hur de unga kommer identifiera sig senare
i livet. Därför bör perspektivet i fostran
vara öppet med tanke på de ungas framtid.
I den normkritiska undervisningen
understryker man behandling av stereotypier och fördomar. I undervisningssituationer bör man inte anta att studerande
tagit till sig de rådande stereotypierna – de
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ungas kultur rör sig och förändras snabbare än majoritetskulturen.
I stället för att i undervisningen först
skapa stereotypier eller bilder av något
och sedan behandla dessa med normkritiska verktyg kan det vara ett bättre alternativ att berätta att det i vårt samhälle de
facto funnits stereotypa förhållningssätt
till olika människogrupper och berätta om
alternativa sätt att förhålla sig till dem.

Tala inkluderande, ta alla i
betraktande

58

Inklusivitet innebär att ta alla i betraktande och välkomna alla i gemenskapen.
Tala alltid på ett sätt som beaktar alla.
Heteronormativitet kan lätt undvikas
t.ex. genom att använda exempel som
omfattar alla elever. Om du exempelvis
talar om parförhållanden kan du använda
benämningen partner i stället för hustru
eller man. Det är också på sin plats att
framhäva mångfald och avvikelser från
normerna som lika naturliga exempel som
de normenliga.
Normativitet är uteslutande. Om det i
undervisningen konstant används exempel som lyder under normerna kan en
del av de studerande känna att undervisningen inte riktar sig till dem. Att uttala
sig så väcker en känsla av osynlighet.
Studerande har upplevt att en kontinuerlig osynlighet leder till att de inte vågar
tala om erfarenheter som avviker från
samhällets normer.
Det är viktigt att bemötas öppet utan
fördomar. Studerande borde kunna
uttrycka relevanta sidor av sig själva utan
rädsla för mobbning. Här är fostrarens
budskap viktigt: om du använder exkluderande exempel kan elevens tröskel att
berätta om sig själv och sin bakgrund
stiga.
Om läraren förutsätter att alla studerande kommer från medelklassfamiljer

med goda inkomster kan det kännas jobbigt att berätta att man är från en familj
där en förälder varit arbetslös en längre
tid.
På samma sätt kan en studerande känna
att hen inte kan berätta att om ett samkönat förhållande ifall det i skolan alltid talas
om flick- och pojkvänner eller pappor och
mammor.
När man i undervisningssituationer
behandlar minoriteter är det viktigt att
minnas att ämnet kan beröra eller definiera någon av de närvarande. En bra
tumregel är att alltid tala som om någon
av eleverna hade en funktionsnedsättning,
en invandrarbakgrund, en från normerna
avvikande könsidentitet eller sexuell läggning.
Om läraren känner att den människogrupp som utgör ämnet för lektionen
utgörs av en grupp som eleverna sannolikt
inte kommer i kontakt med och som läraren inte heller själv har en så bred kännedom om är det bra att komma ihåg gruppens rätt att själv definiera sig och sitt sätt
att uttrycka sig.
Som undervisningsmaterial kan man
använda material som människogruppen
själv producerat eller deras egna berättelser. Om läraren använder sig av någon
annans perspektiv på människogruppen
eller på material som gjorts av någon som
inte tillhör gruppen ifråga är det bra att
göra synvinkeln klar: från vilken position
framställs och granskas människogruppen? Vad säger materialet eller synvinkeln
om framställarens värld eller världsbild?

Fundera på dina egna
uppfattningar
Ofta förmedlas normativitet omedvetet.
Normer förmedlas i kulturen genom upprepning och anses så naturliga att vi inte
ens tänker på att de existerar. Därför är det

Att fundera på
för läraren
Fundera! Hur kunde de vuxna i berättelserna nedan bättre ha stött
de unga som skickat in sina berättelser? Var kunde de få stöd att
behandla sina egna uppfattningar innan de bemöter de unga?

“Under det första året i yrkis måste man besöka hälsovårdaren som tog
upp frågan om att ha sex. Jag frågade hur ett kvinnopar borde skydda sig
varpå hen svarade att hen inte vet. I stället gav hen en länk till en webbsida
där jag skulle hitta svaret. Svaret fanns inte där men man kunde ställa anonyma frågor. Efter två månader fick jag ett svar som ungefär löd: "Ha inte sex
innan du är redo. Det är det bästa sättet att skydda sig." Troligen kunde ingen
svara på min fråga där heller ...”
Ung, södra Finland, berättelse inskickad till webbplatsen
normer.fi

“Jag studerar inom social- och hälsovårdsbranschen och tillhör en sexuell
minoritet. Fastän man kanske tror att branschens lärare i alla fall skulle ha
kunskap och kännedom om hur man ska tala om mångfalden bland människorna är det inte alls alltid så. Det hände en gång under lektionen när
vi arbetade med personer med funktionsnedsättningar att läraren berättade
en historia från det verkliga livet där hen nämnde att flickan i berättelsen i
något skede var intresserad av den lesbiska kulturen och började gömma sina
bröst genom att tejpa dem. Hen lät oss förstå att alla som är lesbiska gör så.
Jag försökte försiktigt rätta henom genom att påpeka att alla nog inte binder
sina bröst. Läraren viftade bort detta genom att säga att de flesta nog ändå
gjorde det.
Samma lärare sa om könsneutral fostran att det är något som är "vanligt
bland homosexuella".
Jag förstår att saker som inte direkt påverkar ens eget liv kan förbli lite
okända också för lärare men speciellt en lärare borde förstå att om man inte
själv känner till tillräckligt om ämnet så ska man i alla fall inte börja hitta
på eget eftersom det bland eleverna kan finnas såna som utan att ifrågasätta
suger till sig alla tankar och uppfattningar. Dessutom kan det bland eleverna
finnas såna som vet bättre. Man borde också lyssna”
Ung, norra Finland, berättelse inskickad till webbplatsen
normer.fi
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viktigt att fundera på vilka normer man
själv tagit till sig och bemöda sig om att bli
medveten om dem. På så sätt påverkar de
inte undervisningssituationen på ett sätt vi
inte önskar.
Innan man behandlar normativitet t.ex.
i klassrummet är det bra att läraren funderar på sitt eget förhållningssätt till normer som funktionsförmåga, samhällsklass,
nationalitet, kön och sexualitet. Om det
finns många omedvetna antaganden i luften är det svårt att behandla de diskriminerande normerna.
Elever känner och ser hur läraren förhåller sig till ämnet hen undervisar i. Om
man som lärare berättar sin egen, personliga åsikt om en sak eller ett fenomen är
det bra att också lyfta fram alternativa förhållningssätt och synpunkter till samma
sak eller fenomen. Så här gör läraren sin
egen attityd känd för eleverna och ger dem
också möjligheten att jämföra den med
andra attityder.
Det finns skäl att fundera på hur ens
egen bakgrund färgar det egna sättet att
tänka och de normer som påverkar en
lärares förmåga att bemöta de studerande.
En lärare som kommer från medelklassen
har nödvändigtvis inte samma erfarenheter som en elev vars ekonomi inte är tryggad. En ljushyad lärare kan ha svårt att
förstå hur kontinuerlig rasism kan påverka
en studerandes liv. En manlig matematiklärare kan ha svårt att greppa hur det
känns att vara en flicka som inte får någon
uppmuntran hemma att studera naturvetenskaper.
Exempel på omedvetna normer i undervisningen

1

Under lektionerna i hälsokunskap
behandlas endast skyddat sex i heteroförhållanden.

2

Lektionerna hålls på skolans hög-

sta våning som inte är tillgänglig för
elever som rör sig långsamt p.g.a. sin
funktionsnedsättning.

3

Den nya läraren ger den mörkhyade
eleven beröm för hens goda finska.

4

Elever som har svårt att tillägna sig
medelklassens sätt att tala får sämre
vitsord i modersmål.

5

Elever som fått en diagnos i en psykisk sjukdom ses automatiskt som
bråkstakar och det antas att deras
beteende beror på diagnosen.

6

På engelskalektionen tilltalar läraren
eleverna med he- och she- pronomen utan att fråga dem hur de själv
vill definiera sitt kön.

Respektera rätten till
självdefinition
Det är viktigt att respektera studerandes
rätt att definiera sig själva. Var och en har
rätt att bli respekterad för sin självuppfattning och utgå ifrån att den inte ifrågasätts.
Om en studerande t.ex. berättar att hen
definierar sig som tillhörig ett visst kön är
det viktigt att respektera hens uppfattning. Könsidentitet är självdefiniering.
I sådana situationer kan det bli aktuellt
att diskutera med vilket namn den studerande önskar att man kallar hen och ifall
skolan har grupper uppdelade enligt kön
t.ex. i gymnastiken är det viktigt att den
studerande tryggt kan välja den grupp hen
känner sig hemma i.
Om en studerande definierar sitt könsuttryck på ett sätt som avviker från normerna är hen i en sårbarare ställning än de
vars könsupplevelse motsvarar det förmodade könet. Då behöver personen i fråga
kanske bemötas med speciellt mycket stöd
och stor känslighet.

Detta gäller också andra situationer
där det finns en konflikt mellan en studerandes och samhällets normer. Om en
studerande t.ex. definierar sig själv som
tillhörig en sexuell minoritet utmanar hen
redan med sin existens den heteronormativa kulturen omkring. På samma sätt
utmanar en studerande som identifierar
sig som muslim den kristna majoritetskulturen och en ungdom som identifierar
sig som funktionsnedsatt utmanar en kultur där alla människor antas vara fria från
funktionsnedsättningar.
I sådana situationer behöver de unga
stöd och respekt för sin självdefinition.
För fostrare gäller det att här vara speciellt lyhörda för elevens önskemål om hur
ämnet ska behandlas.
Normbrytning som sker genom självdefinition är allt som oftast inte alls lätt.
Många gånger väljer unga som utmanar
normen tystnad av rädsla för diskriminering. Ifall en studerande väljer annorlunda
och ber andra respektera sin självdefinition är det ytterst viktigt att acceptera
detta.
Det är bra att särskilt uppmärksamma
de marginaliserade ungas sårbarhet. Om
den unga tillhör någon minoritet eller är
kulturellt eller samhälleligt marginaliserad
är det svårare för dem att bygga upp en
identitet än för andra. Det beror på att de
unga har färre eller inga positiva förebilder alls.
När man behandlar minoritetsgrupper
i undervisningen har det en speciell betydelse för de studerandes egna upplevelser
av dem. Därför måste man vara noga med
vilka attityder man förmedlar.
Identiteter, deras uppbyggnad och
mångfald borde behandlas på ett allmänt
plan så att eleverna inte behöver avslöja
personliga saker om sig själva. Likabehandling tryggas då bäst.
I undervisningen borde eleven inte bli
sedd genom sitt ursprung, sin bakgrund

eller sin religion, utan som en jämlik elev
bland andra. Man kan också ge utrymme
för elevernas egna erfarenheter under lektionerna t.ex. genom att föra diskussioner
i mindre grupper. Då måste man dock se
till att eleverna själva får bestämma hur
mycket de berättar om sig själva.

Vem tar plats?
Var uppmärksam på vem som ofta yttrar
sig och fundera på hur man kunde ge också
de andra eleverna ordet. Eleverna fastnar
lätt i ensidiga roller i klassrummet: försök
locka dem att hitta annorlunda roller.
Den plats eleverna tar då de yttrar sig
fördelas ojämnt under lektionerna enligt
timaktiviteten. Eleverna förväntar sig
ändå att läraren ser till att var och en av
eleverna får yttra sig rättvist och jämlikt
och att varje elev kan om hen så önskar
vara aktiv under lektionen.
När man uttrycker sina tankar och
erfarenheter högt blir de verkliga. Därför borde lektionen inte endast gå ut på
att lyssna på lärarens röst. Om gruppen
av elever är mycket stor ska man fördela
eleverna i mindre diskussionsgrupper
och låta också eleverna ansvara för att
alla får komma till tals lika mycket. En
viktig motvikt till att säga saker högt är
att bli hörd. De studerande måste få en
känsla av att det de säger tas på allvar och
anses vara viktigt och betydelsefullt.
De normer man tar för givna påverkar
undervisningssituationen. I den könssensitiva småbarnsfostran används en metod
där man filmar interaktionen mellan barnträdgårdslärarna och barnen. Videomaterialet har sedan analyserats tillsammans
med arbetstagarna. I videomaterialet riktade barnträdgårdslärarna omedvetet sin
uppmärksamhet annorlunda mot flickor
och pojkar. Flickorna kunde bli behandlade som barnträdgårdslärarnas små
hjälpredor och tvungna att vänta längre
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Att fundera på
för läraren

Fundera! Hur bemötte skolpsykologen enligt din mening den unga? Vad
kunde hen ha gjort annorlunda?

“Till skolans gymnastiklektioner hörde obligatorisk simning. Man kunde bli
befriad om man besökte skolpsykologen. Jag berättade för psykologen ifråga att jag
önskade befrielse som transgender eftersom jag inte anser mig tillhör någondera av
könen och det är obehagligt att vara naken. Jag “binder brösten” dagligen men då
man simmar kan man inte göra det. När hen frågade om jag kan ha sex konstaterade jag att jag som asexuell inte har något behov av det. Diskussionen fortsatte
ungefär så här:

på hjälp. I sin småbarnsfostran upptäckte
barnträdgårdslärarna de könsnormativa
handlingssätten först när en utomstående
åskådare granskade verksamheten.
Exempel på situationer där normer
påverkar lärarens och de studerandes möte i
klassrummet

1

Flickor måste markera längre än pojkar innan de får svara.

2

En elev med invandrarbakgrund ses
först och främst som en elev med
invandrarbakgrund och först i andra
hand som sig själv.

3

En elev med en funktionsnedsättning måste klara sig bättre än alla
andra för att hen ska ses som en jämlik deltagare i klassen.

SP: (skolpsykolog): Vad betyder asexualitet?
Jag: Att man inte upplever ett sexuellt intresse för andra.
SP: Är du säker? Har du blivit sexuellt utnyttjad som barn?
Jag: Joo, nej.
SP: Nå ... Jag vet inte vad jag borde säga men jag tycker synd
om dig. Du går miste om nånting jättetrevligt.
Jag: (mycket irriterat) Behövs inte.

Ingen annan har lyckats förolämpa mig så totalt med bara ett par meningar
och personen ifråga borde vara professionell. Hen ifrågasatte min identitet och sade
sig dessutom tycka synd om mig. Det gör mig inte så mycket att hen inte visste vad
asexualitet var eftersom många inte vet. Jag tycker bara det är konstigt att så kallade
experter är de enda som uppfattar mig som en avvikande individ.”
Ung, södra Finland, berättelse inskickad till webbplatsen normer.fi

4

Pojkar ges mera utrymme än flickor
när de vill göra sig hörda.

5

Flickor placeras mellan pojkarna för
att lugna dem.

Genom att processa och bli medveten om sina egna normer minskar den
effekt normativitet har i undervisningen.
En lärare som blivit lyhörd för elevernas
upplevelser lär sig också själv i undervisningssituationen samtidigt som eleverna
får delta mer jämlikt i undervisningen.

Granska
undervisningsmaterialet
kritiskt
Läromedel förmedlar inte endast kunskap
till eleverna, de förmedlar också en världsbild. Valet av illustrationer i läroböckerna
avspeglar maktförhållandena i samhället.
Vissa människogrupper kan lysa med sin

frånvaro eller människor kan framställas i
mycket stereotypa könsroller.
Om det i kockstuderandes lärobok
endast finns bilder av ljushyade manliga kockar kan en mörkhyad flicka få en
känsla av att yrket inte överhuvudtaget är
avsett för henne.
Utöver att bara granska bilderna lönar
det sig att fundera på hur olika minoriteter
behandlas i läroböckerna. T.ex. kan det i
filosofiboken finnas en text för och en text
emot homosexualitet. Det här sättet att
undervisa grundar sig på den heteronormativa tanken om att homosexualiteten
inte är närvarande i klassrummet, utan att
det är en abstrakt fråga man kan debattera. Fundera hur det känns för elever som
inte kan identifiera sig som heterosexuella.
I historieböckerna kan det finnas bilder
av nutida afrikaner som dansar traditionella danser för att avbilda början av den
historiska tiden och bilder av europeiska
turister som fotograferar ruinerna från
antikens Grekland. På det här sättet upprepar läroböckerna å ena sidan tanken att
människor i ”underutvecklade” länder
ännu lever i gryningen av sin historiska
tid och å andra sidan tanken att de civiliserade européerna har ett reflekterande
förhållande till sin egen historia. Fundera
hur detta påverkar elever med rötter utanför Europa.

Ingrip i mobbning
I samband med mobbning diskuteras ofta
ifall den mobbade eller den som mobbar
borde byta skola. Men tänk om ingendera
lösningen får slut på mobbningen?
En bakomliggande orsak till mobbningen är elevernas vetskap om att den
som blir utsatt för mobbning inte är helt
som alla andra. Mobbning är maktbruk
som ofta riktas mot den del av elevens
jag som på något sätt avviker från den allmänna normen. Det kan vara glasögonen,
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fel sätt att uttrycka sitt kön, fetma, hudfärg eller familjebakgrund.
Därför är mobbningssituationen inte
en elak engångsföreteelse. Den kan samtidigt finnas till för att upprätthålla ett
maktförhållande. Därmed kan den elev
vars kropp, kläder, utseende, familjebakgrund eller sätt att tala avviker från normen gång på gång vara tvungen att utsättas för följderna av att vara avvikande.
Det är viktigt att synliggöra den normativitet som ligger bakom mobbningen.
Skällsord får sin kraft av diskriminerande
normer som ligger bakom. T.ex. om en
elev upplever mobbning för sin hudfärg
ligger hudfärgsnormen som grund: tanken att vara ljushyad är normen och allt
som avviker från det är värt mindre.
Därför räcker det inte bara att ingripa
i själva mobbningen. Man måste uppmärksamma det maktförhållande som
möjliggör mobbningen. Då måste man
uppmärksamma skolans stämning överlag, sättet på vilket läraren tilltalar elever
av annat ursprung, illustrationerna i läroböckerna, som kanske endast avbildar
ljushyade elever, och sättet på vilket man
behandlar den rasism som hänger samman med en studerandes möjligheter att
hitta jobb i sin bransch – eller hur man
låter bli att behandla den.
Maktförhållanden som sexism, rasism,
ojämlikhet som associeras med samhällsklass och den norm som värdesätter kroppar utan funktionsnedsättning framom
kroppar som fungerar avvikande från normen kan också inverka i bakgrunden av
och parallellt med mobbningen.
Mobbning är en gest med vilken en elev
utesluts från gemenskapen, med vilken en
elev skiljs åt från ”oss”. Man kan påverka
mobbningen genom att för det första hantera själva situationen men också genom
att behandla normerna som ligger i bakgrunden. Det kan vara viktigt för den
som blir utsatt för mobbning att förstå att

mobbningen inte beror på hen själv, utan
att den har en orsak som man kan göra
någonting åt.
När normkritik används för att ta
itu med läroanstalternas handlingssätt,
olika slag av evenemang, undervisningssituationer och sociala möten försvagas
också de maktförhållanden som påverkar
mobbningen och uteslutandet. Normkritik är därmed ett bra sätt att förebygga
mobbning.
T.ex. i skolor där man tillsammans
med eleverna behandlat de många slagen
av könsuttryck förstår eleverna att man
kan uttrycka sin könsidentitet på många
olika sätt. Här är det mindre sannolikt att
pojkar som uttrycker sin femininitet och
flickor som uttrycker sin maskulinitet blir
utsatta för mobbning.

Be inte studerande
debattera om en
människogrupps rätt att
existera
Ett sätt att behandla moral i klassrummet
är att dela upp gruppen i två och på så
sätt skapa en debattsituation där hälften
är för en viss fråga och hälften emot. Be
ändå aldrig de studerande debattera om
huruvida en människogrupps existens är
berättigad eller ej.
Situationer av detta slag kan vara kränkande för eleverna antingen ämnet berör
dem själva eller någon i deras närhet.
Om en öppen diskussion börjar likna
en debatt, styr diskussionen till själva
ämnet (t.ex. samhälleliga fenomenen och
mekanismer som invandring, europeisk
fattigdom, sexuell läggning) och försök
förhindra en diskussion där man ifrågasätter en hel människogrupps rätt till existens (exempelvis invandrare, romska tiggare eller homosexuella).
I stället för att debattera kan man till-

sammans i grupp fundera och diskutera
hur de sociala normerna formats under
historiens gång och hur eleverna iakttar
dem i sin omgivning.

Be aldrig en studerande
representera en
människogrupp
Fråga inte elever specifika eller direkta frågor om hens ursprung eller om hen själv
så att eleven inte blir tvungen att representera en viss grupp. Risken finns att
eleven genom detta blir sedd endast som
en representant för gruppen i fråga och
inte som en individ med rätt att vara sig
själv och jämlik med de andra i inlärningssituationen.
I undervisningssituationer borde frågorna vara så allmänna att vem som helst
kunde svara på dem. Eleverna är inte skyldiga att dela med sig av sina upplevelser
eller av den egna identiteten i klassrummet. Det är inte en elevs uppgift att undervisa de andra eleverna om sexuella minoriteter, tillgänglighet eller om situationen
i sitt ursprungliga hemland. Ansvaret för
undervisningen ligger alltid hos läraren.

minnet då man löser problemsituationer
i skolan.
Normkritik bidrar till att ändra handlingssätt så att alla kan vara med. Det är en
attityd, ett aktivt ifrågasättande, synliggörande av maktförhållanden, en behandling
av situationer och den skapar nya vanor.

Lärarens minneslista
Normkritik kort
Anta inte
Tala inklusivt, alltså på ett sätt som
tar alla åhörare i betraktande
Fundera på dina egna uppfattningar
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Respektera rätten till självdefinition
Håll ett öga på att alla har jämlik rätt
att yttra sig
Granska
kritiskt

undervisningsmaterialet

Ingrip i mobbning

T
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Ha alltid normkritiken
med dig

Be aldrig studerande debattera om
en människogrupps rätt att existera

Normkritik är en princip som kan til�lämpas i alla situationer i skolan. Det är
ett sätt att förebygga diskriminering och
göra skolan till ett mera likabehandlande
utrymme för alla. Normkritik är en fråga
vars svar öppnar möjligheten för alla att
delta.
Ryms alla med? Om inte, varför? Vad
hindrar en person från att delta? Bakom
mobbning, uteslutning och osynliggörande ligger ofta en bred social norm som
är diskriminerande. Därför är det viktigt
att hålla en bred, normkritisk synvinkel i

Be aldrig en individ representera en
hel människogrupp
Ha alltid normkritik med dig

Övning 3

Ta ett steg framåt
Placera deltagarna på rad – man ska ha
tillräckligt med utrymme för att kunna
ta några steg framåt. Dela ut lappar med
påhittade identiteter åt de studerande och
ge dem tid att en stund leva sig in i sina roller. Be deltagarna fråga om det är något på
lappen de inte förstår. Berätta att du läser
upp ett påstående åt gången och att de
studerande ska fundera på om påståendet
stämmer överens med rollen de fått, om
svaret är jakande ska de ta ett steg framåt,
om nekande ska de bli stående.
66

Ta ett steg framåt om:

1

7

Du kan resa vart än du vill utan att
du behöver ta reda på om bussen,
tåget eller flyget är tillgängligt.

8

Du är inte rädd att polisen ska
hejda dig.

9

Du kan köpa ett plåster som har
samma färg som din hud.

10
11

Dina helgdagar alltid är markerade
med rött i kalendern.

Ingen har någonsin kommenterat
din sexuella läggning eller ditt kön
på ett kränkande sätt.
Du kan gå till simhallen utan att
behöva tänka på om du borde
använda omklädningsrummet för
kvinnor eller män.

2

Ingen har någonsin frågat dig om
du är flicka eller pojke.

12

Människor sneglar aldrig misstänksamt på dig på gatan.

3

Du har pengar kvar ännu i slutet av
månaden.

13

Ingen har någonsin frågat dig varifrån du egentligen är.

4

Ingen har någonsin förklarat din
irritation med att du har mens.

14

5

Du kom till denna byggnad utan
att behöva fundera på trappor eller
trösklar.

Dina möjligheter att få ett jobb är
inte sämre p.g.a. ditt namn.

6

Ditt modersmål, din religion och
din kultur värdesätts i samhället.

15
16

17

Du har aldrig skämts över ditt hem
eller dina kläder.

28

Du bor i ett område som har en låg
arbetslöshetsprocent.

18

Ingen politiker eller annan person
har någonsin ifrågasatt din förmåga
att vara förälder.

29

Det är lätt för dig att hitta social
information på ditt modersmål.

19

30
31

Ingen har någonsin kallat dig flicka.

Du känner att folk lyssna på dig och
tar dina åsikter på allvar.

20

I närheten av ditt hem finns en
ungdomsgård där ungdomsledarna
talar ditt modersmål.

32

Du behöver inte oroa dig för att din
lön är lägre än dina arbetskamraters p.g.a. ditt kön.

21
22
23

Du kan gå hand i hand på gatan
med personen du älskar utan att
någon undrar något.
I tidningen kan du varje dag läsa
om framgångsrika människor som
har samma hudfärg som du.

24

Om du besökte riksdagen skulle
folk lätt kunna tro att du är en riksdagsledamot.

25

Du behöver inte leta efter erbjudanden när du köper mat i butiken.

26

Dina föräldrar och dina lärare får
dig att känna att du kan bli vad du
än vill.

27

Du är inte rädd om du rör dig på
stan om natten.

Du har inga ekonomiska svårigheter.
Du har ett EU-pass.

Du kan uträtta ärenden hos myndigheterna utan hjälp av en tolk.

33

Du behöver inte vara nervös för
att gå förbi en stor grupp män om
natten.
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Du behöver aldrig berätta för dina
släktingar om din sexuella läggning.

T
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Meningen med övningen Ta ett steg framåt
är att demonstrera hur normer och privilegier är kopplade. Gå igenom övningen
efteråt så att deltagarna ännu under
genomgången står kvar på sina platser.
Börja med dem som står ytterst och fråga
först några av dem som kommit längst och
några av dem som är längst bak. Be deltagarna berätta vilken identitet de hade och
fråga: Hurudana hinder mötte du? Var det
någon viss sak som upprepade gånger hindrade dig från att ta ett steg framåt (t.ex.
att finska inte är ditt modersmål)? Hur
kändes situationen? Ni kan tillsammans i
grupp diskutera om något av påståendena
var mer väsentligt för att komma framåt än
andra? Om så, vilket?
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Transgenderpersoner har mer erfarenhet av
jobbiga och långvariga fall av mobbning i
skolan än icke-transgenderunga. 82 procent
av finländska transgenderunga har upplevt trakasserier förknippade med kön eller sexuell läggning. Skolan
är den vanligaste platsen för trakasserier av unga. 88
procent av transgenderunga har upplevt trakasserier
just i sin egen skola. 60 procent av transgenderunga
har blivit utsatta för mobbning och 7,5 procent av
transgenderunga i åldern 15-19 upplever mobbning
varje vecka.
(Hur mår HBTIQ-unga i Finland?, Alanko, 2013)

Kön

Könsuttryck och
könsidentitet

70

Könsnormerna begränsar vad som anses
vara passande för olika kön. Könsnormerna påverkar uppdelningen av utrymmen, verksamhet och umgänge i kön. I
skolan syns detta i hur flickor och pojkar
förväntas växelverka.
Barn möter olika sociala förväntningar
om hur de borde bete sig. Flickor förväntas vara utseendefixerade, snälla och
hjälpsamma, pojkar förväntas däremot
vara tävlingsinriktade, starka, kapabla att

försvara sig själva och dölja vissa känslor.
Förväntningarna har sin grund i vår
kultur och de blir verklighet i de jämlikas,
alltså barns och ungas inbördes förhållanden. Den respons man får av sina jämlikar
spelar starkt in på formandet av jagbilden.
Pojkar umgås med pojkar och flickor
med flickor. Heteronormen påverkar
också starkt förhållanden mellan könen.
De som inte passar in i tudelningen
av könen blir trängda. Många av skolans utrymmen som t.ex. toaletterna och
omklädningsrummen är indelade enligt
kön vilket kan göra det svårt för transgenderunga med könsuttryck, som avviker från normen, att använda de gemensamma utrymmena.
Könsnormen är närvarande i alla situationer där människor möts. Normen
bidrar till förväntningar på att människan bör bete sig på ett sätt som passar det
egna könet: femininitet och maskulinitet
uttrycks alltid på samma sätt. Normerna
bidrar också till snäva rollförväntningar på
t.ex. de inlärningssätt, ledarskapsförmågor
och den sexualitet kvinnor och män ska ha.

Till uttryck för kön hör förväntningar på
tillvaron, kroppsspråket, gester och klädsel. En del ungas uttryck av sitt eget kön
står i konflikt med omgivningens förväntningar. Då kan följderna bli mobbning
och förvirring: tillhör eleven flickorna
eller pojkarna. En del unga identifierar sig
starkt som t.ex. transgender. Deras individuella val, såsom valet av personligt pronomen eller namn, måste respekteras.
”När jag anmäler mig som man i den gemensamma ansökan meddelar sökmotorn att det
är ”ett formellt fel” eftersom mitt svar inte
stämmer överens med slutet av mitt socialskyddssignum. För att slutföra min ansökan skulle jag ha varit
tvungen att välja alternativet kvinna som mitt kön.
Kön är dock inte en fråga om val. Jag sökte inte in till
någon utbildning via den gemensamma ansökan på
fyra år. ”

Juudas Kannisto i sin blogg på webbplatsen normer.fi

Den strikta könsindelningen berövar
en människa alla de egenskaper som anses
vara olämpliga för könet i fråga. Pojkar kan
också vara känsliga och flickor vilda. Alla
har både maskulina och feminina egenskaper oberoende av sitt kön och dessa
egenskaper borde kunna uttryckas tryggt.
Att leva inom ramarna för normerna kring
maskulinitet och femininitet är också ångestväckande: det uppstår en känsla av att
man aldrig är bra nog.

Det kan vara svårt att anpassa sig till
det normativa könssystemet om ens egen
upplevelse av könet överskrider könsgränserna. Det kan t.ex. kännas jobbigt
för transgenderunga att byta kläder inför
lektionen i gymnastik i omklädningsrum
uppdelade enligt kön.

Sexism
Könsindelningen är inte jämlik. Med sexism avses en attityd enligt vilken könen inte
är lika värda. Flickor och kvinnor behandlas sämre eftersom de är flickor och kvinnor. Det kan betyda att pojkar får mera
uppmärksamhet i skolan än flickor eller att
de då de utexamineras får en högre startlön på sin första arbetsplats.

Maskulinitetsnormen
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Hegemonisk maskulinitet kallas det kulturella ideal där makt används för att underkasta någon. Med idealet förknippas att
man visar prov på framgång, makt och
styrka, på överlägsenhet och rationalitet,
döljer sina känslor och markerar skillnaden mot femininitet. Våldsaspekten är
också närvarande: beundran och rättfärdigande av våld, hot och bruk av våld.
I klassrummet inskränker det här fenomenet på det utrymme där flickor och tysta
pojkar får agera.
Den hegemoniska maskuliniteten baserar vänskap på en själv och på respekt som
man får genom hierarki. Man söker respekt
t.ex. med dumdristiga trick, brott mot regler och med märkesvaror som nya kläder
och mobiltelefoner.
En hög social status ger individen statusresurser: den som är populär kan välja sina
vänner och bestämma vad som är roligt och
coolt för de andra. Från en hög social position kan man ibland bete sig pinsamt och
bryta normerna på skoj, utan att det följs av
mobbning eller uteslutande från gruppen.
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De negativa följderna av hegemonisk
maskulinitet är sambandet med sexism och
användningen av benämningar som bög
och hora. Den leder till att flickor skuffas
undan från handlingens centrum och det
för med sig ett kraftigt bruk av uteslutande
mekanismer och speciellt bland pojkar
förekommer också hot om våld.
I stället för att banden mellan eleverna
skulle grunda sig på rädsla att bli utesluten
borde de grunda sig på rättvisa, kamratskap och tanken att alla ryms med. Läraren
är i en nyckelställning när det gäller att klä
de gemensamma värderingarna i ord, att
skapa möjligheter att handla gemensamt
och att ingripa i svåra situationer.
Samtidigt som läraren försöker förhindra onödigt käbbel är det bra att vara medveten om det faktum att unga män ses och
upplevs som ett hot i vårt samhälle. Är en
butter ung man med huvan över huvudet
en hotfull uppenbarelse eller en ung person
som innanför sitt skyddande skal utvecklas till en ansvarsfull vuxen? Också pojkar
måste ges utrymme att bearbeta sin identitet. Det finns inte ett enda enhetligt sätt att
uttrycka kön: det finns många modeller för
att vara en man.

Minneslista för behandling av
normer

hälsokunskap, biologi och psykologi
ges saklig information om de olika
slagen av kön. Mångfalden kan också
lyftas fram i andra läroämnen.
Finns det i skolan individuella toalett- och duschutrymmen som inte
är indelade enligt kön?
Uttryck för kön
Granska hur förväntningar om könsroller syns i undervisningen och i
skolans vardag. Är mångfalden av
könsuttryck synlig i skolan, bland
eleverna och i läroböckernas bilder?
Uppmärksamma, stöd och stärk
de unga som med sitt könsuttryck
utmanar könsnormerna. Erbjud saklig information om vad det innebär
att vara transvestit.
Ingrip i mobbning som grundar sig i
uttryck för kön.
Acceptera inte skällsordet transu.
Inget sexuellt trakasseri i skolan! Var
och en har rätt att lägga upp sina
egna gränser och dessa ska respekteras.
Könsfördelning

I undervisningen måste man beakta
att det bland eleverna finns transpersoner, personer av ett annat kön och
interkönade personer.
Använd det namn eleven valt att
använda
Eleverna måste under lektionerna i

–– I vilken situation uppstår
det problem till följd av könsindelningen?
–– Görs indelningen i flickor
och pojkar motiverat?
–– Förväntar man sig ett lika
gott beteende och en lika god
arbetsinsats av alla oberoende
av kön?
–– Hur syns förväntningarna
kring könsrollerna i skolans vardag?
–– Kan flickor och pojkar vara
vänner sinsemellan utan att det
lätt antas att de sällskapar?
–– Hur ingriper man i sexuellt
trakasseri?

Tips!
Gå igenom alla böcker som finns
om ett visst ämne i skolans bibliotek. Ser ni könsindelningen i
hyllan? Om de studerande studerar en viss bransch kan det
vara på sin plats att granska
vem som fått klassikerstatus
inom branschen.
Om
könsindelningen
är
mycket snedvriden kan ni fundera vad det beror på. Ta också
med andra synvinklar: finns det
böcker av författare som inte är
ljushyade? Hur är det med ickeljushyade kvinnor? Att beställa
nya läroböcker ökar uppgiftens
vidd. Hurdana verk skulle ge ett
mer mångfasetterat perspektiv
på det material som studeras?
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Könsidentitet
Respektera vars och ens egen könsidentitet

Frågor till läroanstalterna

Fundera på om du uppmuntrar och
uppmärksammar flickor och pojkar
lika mycket i klassrummet.
Stöd och uppmuntra elever som är
intresserade av att söka sig till yrken
som inte är ”typiska” för deras kön.
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Heteronormen

träffar nya människor.
Heteronormen innebär att heterosexuella inte behöver komma ut ur skåpet eftersom heterosexuell är det man automatiskt
antas vara. De som avviker från detta blir
tvungna att fundera på hur de ska berätta
om sig själva och sitt liv.
Mångfalden av människor och förhållanden beaktas bäst då man inte utgår från
att alla är likadana. Det innebär att man är
lyhörd för det faktum att alla elever kanske inte identifierar sig som heterosexuella.
Det är respekt för vars och ens egen sexuella läggning och identitet.
Exempel på köns- och heteronormativt
tänkande

∞
landen eller -familjer.
Heteronormativitet kan spela en stor
roll för en elevs upplevelser. T.ex. har flera
personer som inte är heterosexuella berättat att de som unga tänkt att familjeliv och
förhållanden inte är något som berör dem,
att de alltid kommer vara ensamma. Det
beror på att man i skolan endast behandlar heterofamiljer och -förhållanden.
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Bög

Enligt det heteronormativa tänkandet
indelas människor i två kön som vill ha
varandra. I praktiken innebär heteronormativiteten att alla andra identiteter och
romantiska förhållanden förblir osynliga i
tal, bild och undervisning.
I skolan kan heteronormen synas i de
antaganden läraren gör om eleverna. Den
kan komma fram t.ex. i det sätt på vilket
läraren tilltalar eleverna. I lärarens exempel återkommer kanske bara heteroförhål-

I skolan förmedlar bruket av orden bög
och lesbo ett budskap om att homosexualitet är något dåligt och skamligt. Mobbning
stärker heteronormen. Det får troligen
också studerande som inte är heteron att
tiga om sin sexuella läggning.
Heteronormativiteten leder till att ickeheterosexuella konstant måste fundera på
att komma ut ur skåpet. Heteronormen
visar sig i antagandet att alla är heteron.
Om man inte är hetero måste man därför
gång på gång berätta om sin läggning. Att
komma ut ur skåpet blir p.g.a. normerna
något man alltid måste tänka på när man

Personer delas in i grupper enligt
kön och vissa egenskaper (färdigheter, intressen, beteende o.s.v.) kopplas automatiskt till kön.

∞

Barn, unga eller vuxna kallas flickor
eller pojkar och det finns en värdering kopplad till det.

∞

Man förhåller sig olika till ett barns
beteende beroende på barnets kön.

∞

Människor ges utrymme, uppmärksamhet och resurser i olika grad
beroende på deras kön.

∞

Man drar slutsatser om människor
på basis av de stereotyper som kopplas till kön eller sexuell läggning.

∞

Man tror att man kan känna igen en
homosexuell, lesbisk eller bisexuell
person på utseendet.

∞

När man träffar en person som visar
sig tillhöra en sexuell minoritet riktas
tankarna direkt till personens sexualitet medan allt annat glöms bort.

Vadå
HBTIQ?

Förkortningen HBTIQ handlar om sexuell läggning och könsidentitet, samt om
uttryck för kön. Förkortningen hänvisar här
till minoriteterna homosexuella, bisexuella,
transpersoner, intersexuella och queer.
Skrivs ibland också som hlbt eller hbt.

Intersexuvalitet
Intersexualitet är ett tillstånd där de
fysiska egenskaper eller faktorer som definierar människans kön inte är självklart
B
vare sig kvinnliga eller manliga från födR
seln. Det kan t.ex. handla om atypiska yttre
Y
eller inre könsorgan.
T

Queer
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Ursprungligen avsåg queer speciellt någon
som lämnas utanför de sexuella kategorierna eller kategorierna för könsidentitet.
N
Nu för tiden kan queer också innebära en
O
identitet som kännetecknas av att man
R
ifrågasätter normerna.
M

Regnbågsfamiljer

E
N

Regnbågsfamiljer är barnfamiljer eller
familjer som väntar eller planerar att
få barn och där minst en av föräldrarna
tillhör en sexuell minoritet eller könsminoritet. Regnbågsfamiljer kan också vara
familjer bestående av ensamstående föräldrar eller klöverfamiljer där t.ex. ett
manligt par har barn tillsammans med
sin kvinnliga vän. I Finland lever tusentals
barn i regnbågsfamiljer.

Könsidentitet
Könsidentitet innebär en persons egen
upplevelse av sitt kön eller sin avsaknad
av kön.

∞

Man låter bli att fråga en person som
tillhör en sexuell minoritet om hens
partner i situationer där man hade
ställt en heterosexuell person samma
fråga.

Sexuell läggning

∞

En sexuell läggning beskriver vem en person känner sig emotionellt och/eller erotiskt dragen till. I de många formerna av
sexuell läggning ingår homosexuella, lesbiska, bisexuella och heterosexuella.

En homosexuells beröring anses i
första hand vara en sexuell gest

∞

Offentligt uttryck av känslor mellan par av samma kön anses motbjudande, medan samma beteende
skulle godkännas för heteropar.

∞

Man låter bli att ingripa i diskriminering av rädsla att bli stämplad.

Könsuttryck
Könsuttryck avser det sätt på vilket en individ uttrycker sitt kön. Det innefattar också
individens sätt att handla och bete sig då
hen uttrycker sig som man, kvinna eller
något annat för sig själv och för andra.

Transgender
Med transgender eller en person av ett
annat kön än man eller kvinna avses en
person vars kön är en individuell kombination av manligt och kvinnligt. En
transgenderperson kan uppleva att hen
saknar kön eller lever på gränsen mellan
manligt och kvinnligt eller helt och hållet
utanför gränserna. Hen kan också låta
korrigera sin kropp.

Transkönad
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En transkönad persons upplevelse av det
egna könet motsvarar inte det kön hen
fått vid födseln. En transkönad person
kan låta korrigera sin kropp så den bättre
motsvarar det upplevda könet. Ofta sker
det kirurgiskt och/eller med hjälp av hormoner. För en transkönad person är det
viktigt att bli bemött som tillhörande det
kön hen själv sig räknar sig till, därför är
också de sociala och juridiska delarna av
könsoperationer viktiga.

Transvestit
Att vara transvestit innebär att man kan
leva sig in i båda könen. Personen definierar sig ofta som antingen man eller
kvinna men har behov att uttrycka både
den kvinnliga och den manliga delen av
sig själv genom att ibland t.ex. klä sig,
ändra sin röst eller ha olika hobbyer
enligt normerna för det andra könet. För
många transvestiter är det viktigt att
bemötas som tillhörande det kön hen för
tillfället uttrycker.

Minneslista för behandling av
normer
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Sexuell läggning
Lär dig känna igen heteronormativitet i undervisningen. Kom ihåg att
det i undervisningssituationerna alltid finns hlbtiq-personer eller personer med närstående hlbtiq-personer
närvarande.
Talar undervisningen också till
hlbtiq-unga och erbjuder den dem
möjligheten att identifiera sig med
exemplen? Ge mångfalden av förhållanden och familjer synlighet i exemplen.
Ingrip i bruket av kränkande ord
och mobbning. Ord som ”bög” är
inte fula ord men ordet upprätthåller
diskriminerande attityder med sin
negativitet.

T
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Funktionsförmåga

derande kräver för att alla verkligen ska
kunna delta på lika grunder.

Funktionsnedsättningar
Vanligtvis har personer som rör sig eller
kommunicerar på ett avvikande sätt setts
som specialgrupper, som t.ex. funktionsnedsatta eller funktionshindrade. Funktionshinderrörelsen har dock poängterat
att den största orsaken till att en funktionsnedsättning uppstår är att människors behov inte bemöts. Funktionsnedsättningen uppstår inte för att en elev rör
sig med hjälp av rullstol. Den uppstår för
att det inte finns en ramp in i skolbyggnaden. Tillgänglighet är likabehandling.

Psykisk hälsa
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Funktionsförmåga innebär förmågan att
fungera och röra sig i olika situationer.
Det innebär t.ex. att det kan vara svårt
eller till och med omöjligt för dem som
rör sig med hjälp av rullstol att ta sig in i
byggnader med trappor och trösklar. Eller
att en del elever behöver specialhjälpmedel för att kunna svara på frågor i prov.
Alla människors kroppar och sinnen är
inte likadana. De förändras också. Människor blir sjuka, de åldras, får funktions-

nedsättningar, hamnar i kriser och blir
deprimerade. Vissa är annorlunda redan
från födseln. Vissa rör sig t.ex. annorlunda eller kommunicerar på ett sätt som
avviker från det förmodade.
Enligt normen om funktionsförmåga
utgår man ifrån att alla människor är
friska, saknar funktionsnedsättningar och
kommunicerar rationellt och tydligt. Det
är en ganska strikt norm där varken funktionsnedsatta eller alla andra ryms med.
Genom att lösa på tyglarna för normen om funktionsförmåga ger man alla
möjligheten att delta. Det förutsätter en
uppdatering av vår människobild: ingen
orkar eller kan alltid studera, arbeta eller
prestera effektivt. Allas sätt att röra sig,
kommunicera och jobba fungerar inte
på samma sätt. Genom att vara flexibel
och erbjuda det stöd som behövs garanterar man att ingen t.ex. blir tvungen att
avbryta sina studier på grund av sjukledigheter eller rehabilitering.
Att beakta normen om funktionsförmåga förutsätter ett aktivt grepp: man
måste ta reda på vilken sorts stöd de stu-

Psykiska problem berör många studerande och deras familjer. Varje dag blir
fyra personer under 30 år sjukpensionerade p.g.a. psykiska problem.
I studierna krävs framför allt flexibilitet i
en situation där den unga lider av psykiska
problem. Det är också bra att hålla i minnet att den psykiska vården inte alltid är så
lättillgänglig för den unga, därmed borde
flexibiliteten innebära att erbjuda en individuell lösning, inte att kolla diagnoser.
Man borde i skolan överlag vara kritisk
till diagnoser av psykiska problem. Diagnosen definierar inte allt den studerande
gör och framförallt borde den studerande
bli bemött som den hen är.
Unga behöver också saklig information
om psykisk hälsa och stöd av läroanstalterna för att söka vård.

Minneslista för behandling av
normer
Funktionsnedsättningar
Tillgänglighet, att befrämja elevens

möjligheter att röra sig.
Bli medveten om den sociala modellen för funktionsnedsättningar: felet
ligger inte hos människan, utan i den
dåligt planerade omgivningen och i
det otillräckliga stöd som erbjuds.
Barn och unga med funktionsnedsättningar måste ses som barn och
unga, inte som diagnoser.
Barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar måste vara synliga som
rollmodeller i undervisningens exempel också vid andra tillfällen än vid tal
om funktionsnedsättningar.
Barn och unga med funktionsnedsättningar får inte isoleras från andra
unga: elever med och utan funktionsnedsättningar ska gå i samma
klasser och samma skolor!
I studie- och arbetshandledningen
ska man fokusera på den ungas
intressen och starka sidor, inte
begränsa den unga personen och
leda in hen på vissa branscher, som
t.ex. kontorsarbete.
Psykisk hälsa
Unga som lider av psykiska problem ska först och främst ses som sig
själva. En eventuell diagnos påverkar
inte all inlärning eller allt beteende.
Möjligheten att flexa och studera i
sin egen takt förebygger risken att
unga med psykiska problem avbryter
sin utbildning.
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från den ljusa normen bli tvungna att höra
att de inte hör till gruppen. I praktiken
kan det gälla vem som helst vars utseende
avviker från en nordeuropeiska ljusa normen.
Normen utesluter i praktiken t.ex. alla
människor som har sitt ursprung i Sydamerika, Afrika, Sydeuropa och Asien
och dessutom alla minoriteter som redan
länge bott i Finland, som t.ex. romerna.

Hudfärg

Finskhetsnormen
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Hudfärg har redan länge fungerat som en
grund för diskriminering av människor.
Att vara ljus i hyn är ännu en stark norm i
Finland. Det innebär att icke-ljusa måste
motivera sin tillhörighet till det finländska
samhället och den finländska kulturen på
ett annat sätt än ljushyade.

Rasism
Hudfärg är en egenskap som kan leda till

att en elev upplever rasism i vardagen,
också i skolan. Rasism uttrycks inte alltid som mobbning eller kränkande ord,
den syns också i antaganden som görs om
människor på basis av hudfärg.
Det kan hända att elev får höra att hen
säkert är duktig på att dansa tack vare
sin etniska bakgrund. Man frågar kanske
också varifrån eleven “på riktigt” kommer.
Påståenden och frågor av den här
sorten bottnar i rasism. Rasism tar sig i
uttryck i hudfärgsnormen, enligt vilken
icke-ljushyade är undantag och ljushyade
normen. Följden blir att icke-ljushyade
måste motivera sin rätt att tala, handla
och vara delaktiga på ett hela annat sätt
än personer med ljus hy.
Det skulle vara viktigt att utmana den
här normen och erkänna att det vid våra
läroanstalter studerar människor som
man inte kan göra antaganden om på
basis av hur de ser ut, av deras nationalitet, ursprung, religiösa övertygelse, språkkunskap eller studiemetoder.
Hudfärgsnormen är mycket smal. I
Finland kan alla vars utseende avviker

Vem är finländare? Definieras det av
nationalitet, hudfärg, språk, uppehållstillstånd, släktbakgrund eller något annat?
Människorna som lever i Finland utgör en
mångskiftande grupp.
Finländskt pass, sjukförsäkringskort,
utseende och en flytande finska är egenskaper som ger en många privilegier när man
rör sig på stan, uppsöker en läkare eller söker
jobb eller lägenhet. Det är också egenskaper
en hederlig medborgare anses ha.
Alla som vistas i Finland måste på ett
eller annat sätt förhålla sig till vad det innebär att vara finländare och hur det definieras. Samer, romer, ryssar och somalier hör
till de etniska minoriteter som oftare än
andra måste förklara sitt förhållande till sin
status som finländare.
Ljushyad är inte egentligen en hudfärg,
utan ett maktförhållande. De som har ljusa
drag har i kulturen automatiskt mera rätt
till nationalitet, utrymme och respekt. Tanken enligt
vilken en ljus hy är den främsta och högre värderade formen av mänsklighet grundar sig på gamla
rasistiska och kolonialistiska tankar. Också i Finland påverkade raslärorna formandet av den finländska vetenskapen och kulturen ännu i början av
förra seklet. Ända fram till slutet av 1970-talet försökte man assimilera olika etniska grupper, som t.ex.
romer, till den övriga befolkningen. De rasistiska
lärornas historia har format den finländska kulturen i så hög grad att den än i dag latent påverkar
utbildningssystemets strukturer och det sätt på vilket
elever som inte är ljushyade bemöts.

Ord har betydelse:
en person med
invandrarbakgrund eller
bara en finlandäre?

Indelning i ras
Att dela in människor i raser innebär att
man ser mångkulturella och icke-ljusa
unga i ett annat ljus än ljushyade unga
med en helfinsk bakgrund. Att dela in
människor i raser betyder att unga med
en avvikande etnisk bakgrund eller överlag icke-ljusa unga anses vara annorlunda, personer som inte tillhör ”oss”.
Definitioner på raser förknippas med
vissa kroppsdrag eller egenskaper, som
t.ex. mörkare drag, ett främmande språk
eller användning av en hijab: du hör inte
till oss. Rasistiska handlingar betyder
att man delar in människor enligt ras,
alltså att man diskriminerar en grupp
utgående från personers egenskaper.

Etnisk bakgrund
Med etnisk bakgrund avses en människas kultur, religion och ursprung. Alla
har en etnisk bakgrund, också de som
tillhör den s.k. majoritetsbefolkningen.
Därför är det fel att tala om människor
med etnisk bakgrund då man menar t.ex.
mångkulturella personer.

Emigrantbakgrund
En person med emigrantbakgrund betecknar en person vars släkt tidigare flyttat
från ett land till ett annat. Ordet bär på
andra nyanser än ordet invandrare.

Mångkulturalitet
Samlevnad mellan olika kulturer. Motsatsen till monokulturalitet, alltså normen enligt vilken samhället består av en
enda kultur. Medvetandet om att det i
samhället finns flera olika kulturer som
påverkar varandra.

Indelningen i finländare och invandrare
upprätthåller tanken att vissa är mera finska
än andra. Rasismen visar sig då man ifrågasätter andras tillhörighet till samhället.

Invandrare
Det är bra att begränsa användningen
av ordet till att betyda människor som
flyttat till landet. T.ex. barn som fötts i
Finland av föräldrar som i tiden flyttat
till Finland är finländare, inte invandrare.

Invandrarbakgrund
Då man säger att en person har invandrarbakgrund avser man att personen har
flyttat till ett land. Ordet är uteslutande
och hindrar ofta personen att betraktas
finländare. Upphör en persons bakgrund
någonsin inverka på det sätt hen bemöts
på?

Exotisering
Att förknippa positiva stereotypier med
människors kulturella bakgrund. En exotiserad person bemöts inte som en hel
människa, utan man förknippar romantiserande drag med henom utifrån en
82
egenskap, såsom hudfärg eller nationalitet.

Antirasism
Att aktivt
rasism.

synliggöra

och

Minneslista för behandling av
normer
Etnisk bakgrund
Ingrip i rasism.
Stöd vid behov mångkulturella elever
att gå vidare i sina studier.
I studie- och arbetshandledningen
bör man jämlikt uppmuntra och
stöda elever att utbilda sig i den
bransch de själva önskar, oberoende
av etnisk bakgrund.
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Uppmuntra också studerande med
invandrarbakgrund och unga som
tillhör språkliga eller kulturella
minoriteter att söka sig till högskoleutbildning.
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Finländare
En människa som identifierar sig som
finländare. Gränserna för vem som anses
vara finländare upprätthålls t.ex. av att
människor utesluts från gemenskapen
genom att kallas invandrare eller utlänningar, trots att de skulle ha lika berättigade band till Finland som vilken annan
finländare som helst.

Nej till mångkulturdagar! De exotiserar lätt icke-ljusa elever. Likabehandling av eleverna måste vara
verklighet i all undervisning och
verksamhet i skolan.
Läroböckerna: mångfald i läroböckernas bilder, använd också böcker
skrivna av personer med invandrarbakgrund.
Speciellt på lektionerna i samhällslära och geografi måste man förhålla
sig kritiskt till europacentrering i
undervisningen.
Papperslösa barn och unga ska ha
rätt att studera utan att vara rädda
för att bli utvisade ur landet.

R

Också papperslösa barn och
unga har rätt till skolgång
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Alla barn och unga i Finland har inte uppehållstillstånd. Finland har förbundit sig till FN:s konvention
om barnets rättigheter, enligt vilken rättigheten till
grundläggande utbildning tillkommer alla. Finlands
internationella förpliktelser uppfylls inte för papperslösa barn och unga, alltså för dem som är i landet utan uppehållstillstånd.
Om skolan eller läroanstalten kontaktas och personalen tillfrågas huruvida ett barn eller en ungdom
utan uppehållstillstånd, socialskyddssignum eller
hemkommun kan gå i skolan borde man i första hand
uppmärksamma barnets rätt till skolgång. Det är
viktigt att personalen i fall som detta inte äventyrar
barnets säkerhet genom att ta kontakt med myndigheterna. Skolan har heller inga juridiska förpliktelser
av denna sort.
I Sverige fick papperslösa barn 1.7 2013 rätten att
gå i skolan på lika grunder som andra barn och unga.

nor m e r

nor m e r

Religion

Språk
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Normer förknippade med religion är
starka också i Finland, trots att de flesta
människor inte aktivt utövar religion. I
skolvärlden syns detta i att kristna seder
ännu är en del av skolornas traditioner.
Religion är för många en väldigt personlig sak. Var och en har rätt till sin egen
religiösa övertygelse eller till en avsaknad
av övertygelse. Det är vad trosfrihet innebär.
Den kristna tron är den religiösa normen i Finland. Det ser vi t.ex. i att seder
som förknippas med kristendomen ofta
inte ses som religion, utan som självklara
traditioner i den finländska kulturen. Ofta
uppfattas andra religioner, speciellt islam,
som religioner i högre grad än kristendomen. På 2000-talet har islamofobi som en
form av rasism ökat kraftigt.
I skolan kan människor t.ex. förhålla
sig annorlunda till hijab-slöjor, som
anses vara religiösa symboler, än till att
man bär ett kors. På samma sätt anses
de kristna inslagen i vår- och julfesterna
vara en naturlig del av skolan, medan man
i mycket få skolor firar eid-festen i slutet

av ramadan. Den religiösa normen innebär att religion som läroämne automatiskt
innebär kristendom.
Varje studerande har rätt till sin religion och religion bör aldrig vara en grund
för diskriminering. Samtidigt finns skäl att
fundera över varför vissa religiösa seder
automatiskt ingår i skolans vanor, medan
andra inte anses göra det.

Minneslista för behandling av
normer
Ingrip i diskriminering och mobbning med anknytning till religion.
Islamofobi ska identifieras som en
form av rasism.
Identifiering och uppmärksammande av religiösa normer i skolan.
Jämlik behandling oberoende av
övertygelse.

Språknormen i Finland innebär att alla
förväntas kunna tala flytande och perfekt
finska. Det finns många orsaker till att det
inte alltid är så. Det är ett privilegium att
få använda sitt eget modersmål dagligen
utan att behöva tolkning, t.ex. då man
uträttar ett ärende hos en myndighet, i
studierna eller under fritiden.
Om modersmålet är ett annat än finska kan det vara svårt att tala finska perfekt eller utan brytning. Det kan ha en
direkt inverkan på hur seriöst man tar en
ung person, om hen får ett sommarjobb
och hur hen behandlas. Man kan t.ex. bli
bemött på ett rasistiskt sätt om man bryter
på ryska eller estniska.
Språk är inte heller samma sak som
standardspråk. Språket kan röja någons
klasstillhörighet eller den omgivning där
hen lärt sig språket.
I Finland finns det utöver de officiella
språken också flera språkgrupper vars rätt
att använda sitt eget modersmål inte uppfylls helt, t.ex. samer, teckenspråkiga och
romer.

Minneslista för behandling av
normer
Alla har rätt till sitt eget språk. Barn
och unga som inte talar finska ska
inte styras bort från sitt eget språk
som de har rätt att tala.
Undervisningen i det egna språket
måste också ges i praktiken för alla
barn och unga.
Man ska ha tillgång till tillräckligt
stöd för att kunna använda det egna
språket: också tolkar och hjälpmedel måste finnas tillgängliga för dem
som behöver.
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nor m e r

Ålder

Samhällsklass
Frågor till läroanstalterna
–– Lär man eleverna att använda samhällelig makt?
–– Talar man om samhälleliga maktförhållanden, ojämlikhet eller jämställdhet i
undervisningen?
–– Berättar man för eleverna hur de kan gå
till väga om de möter orättvisor i arbetslivet?
B
R
Y
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När man talar om åldersnormativitet
avser man de antaganden som görs på
basis av ålder. Ofta är det unga som stöter
på åldersnormativiteten då de inte tas på
allvar p.g.a. sin ålder.
Åldern påverkar dock inte t.ex. betydelsen av en åsikt. Om en åsikt kullkastas till
följd av åldern hos den som uttrycker den,
ligger felet i argumentet som kullkastar på
basis av ålder. Människors livserfarenheter varierar så mycket att det är omöjligt
att säga vad en person är redo för, vad personen vet eller vad personen är kapabel till
enbart på basis av ålder.
Åldern är sammanflätad med andra
normer, speciellt med normer om kön.
En man i medelåldern behandlas t.ex.
annorlunda på arbetsmarknaden är en
ung kvinna.
I samhället behandlas också barn på
ett sätt som vuxna aldrig skulle acceptera
att själva bli behandlade på. Det är svårt
att tro att chefer skulle dra sina anställda i
håret på arbetsplatserna. Enligt opinionsmätningar anser ändå många än i dag att
det är acceptabelt att lugga barn trots att

det är förbjudet i lag.
Unga kan förbigås i situationer där
deras åsikt och deltagande skulle vara väldigt viktiga. Det kan vara bra att i skolan
fundera på om t.ex. strikt kontroll av klädsel, rörelsefrihet och vistelse i skolan är
befogad? Skulle vuxna gå med på dylikt?

Minneslista för behandling av
normer
Ungas delaktighet tas på allvar och
unga bemöts som sig själva och inte
som representanter för en åldersklass. Unga är inte en enhetlig grupp.
Har eleverna reella möjligheter att
påverka verksamheten i skolan eller
läroanstalten?
Granska kritiskt de restriktioner som
berör unga: har de unga andra regler
än de vuxna, t.ex. beträffande klädsel
eller beteende?

Tanken om klasstillhörighet och hur man
värderar den genomsyrar samhället och
läroanstalterna.
Att tala om ett jämlikt välfärdssamhälle döljer människors olika ekonomiska
förutsättningar, trots att den ekonomiska
situationen är en ram man rör sig inom då
man gör val i livet.
Normen om medelklassen innebär att
alla förväntas ha samma medelklassbakgrund. Men de studerandes familjebakgrund varierar och därmed också det stöd
de får hemma.
Det är jobbigt att studera när man är
hungrig och trött. Ändå är det många studerande som försöker klara sig på ett lågt
studiestöd eller tar lån och har olika snuttjobb vid sidan om studierna.
Också för många skolelever är det välbekant att det i slutet av månaden är tajt
ekonomiskt.
Det är inte en självklarhet för alla att
de kan ha dyra hobbyer, delta i avgiftsbelagda skolresor eller att de kan köpa de
finaste jeansen eller smarttelefonerna.

Att man som studerande inte har några
ekonomiska orosmoment är ett privilegium som inte förunnas alla. Också studierna blir lidande om man är tvungen att
arbeta på sin fritid vid sidan om och därmed inte får tillräckligt med vila.
Också villkoren för arbetet är en viktig
fråga för unga och de borde få vara med
och bestämma om dem.

Minneslista för behandling av
normer
Fundera, vilkens sorts unga uppmuntras att fortsätta med högskoleutbildning? Försök få en uppfattning
om på vilka grunder du uppmuntrar
de unga i deras utbildningsval.
Håll i minnet att ett svårt ekonomiskt
läge kan ligga bakom en studerandes trötthet, att problem ofta hopar
sig och att det kan vara orsaken till
avbrott i studierna.
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Proj e ktets r e komm e n dation e r

Övning 4

Allt är möjligt!
Välj tillsammans en norm ni vill jobba
med och hitta på ett problem som är förknippat med den. T.ex. ”Skolbyggnaden
är inte tillgänglig”, ”Ordet fördelas ojämlikt i klassen: flickor/pojkar får yttra sig
oftare” eller ”Bemötandet av rasism”.
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Hitta sedan tillsammans på en lösning
på problemet. Den kan vara liten och
praktiskt inriktad eller stor och långsiktig:
allt är möjligt. Exempelvis kan lösningen
på rasism vara att man tillsammans hittar på ett sätt att ingripa i en situation när
någon av rasistiska skäl behandlas oförskämt i matbutiken eller i bussen. Eller så
kan eleverna fundera på en bredare, antirasistisk kampanj.

För en likabehandlande
skola

Mera att fundera på:
Vilka av lösningarna kan man ta i bruk
direkt? Vad kan man göra ensam, vad kan
man göra i grupp? Vilka av lösningarna kräver mera gemensam planering och handling?
B

Normkritik som en genomsyrande princip: Granska läroplanen, undervisningens handlingssätt, läromedel och lärarutbildningen. Tar läraren alla elever jämlikt
i betraktande? Grundar sig läromedlen,
lärarutbildningen och undervisningen på
föråldrade normer? Kan alla tryggt delta i
undervisningen och uppmuntras alla jämlikt att gör framsteg? Gör man normkritiken allmän i utbildningssystemet bildar
den en grund för principen om alla studerandes jämlikhet.
Läroplanen: I undervisningskriterierna och innehållet för alla
ämnen, speciellt för gymnastik
och hälsokunskap, bör elevernas mångfald
uppmärksammas. Varje elev bör få samma
verktyg och stöd för sin egen uppväxt och
utveckling.

Bildernas och
innehållets normativitet. Bort
med gamla stereotypier och attityder. Bilderna och exemplen ska innehålla samma mångfald av studerande som
det finns i läroanstalterna.
Läroböckerna:

Bort med
normativiteten i undervisningen
och undervisningens innehåll. En
mera inklusiv undervisning. Utbildningen
borde ge läraren färdigheter att förstå
hur normer fungerar och se vilka hinder
det finns för likabehandling. Läraren ska
kunna svara för att likabehandling uppfylls i undervisningen och fostran i skolan.
Läraren bör också ha verktyg att ingripa
i diskriminering mellan elever. Utgångspunkten för lärarutbildningen borde vara
att uppmärksamma skillnaderna eleverna
emellan och främja likabehandling.
Lärarutbildningen:

Tillräckligt stöd för elever som
inte motsvarar antagandena om
den typiska studerande. Mera
flexibilitet i studiemöjligheterna och extra
stöd för dem som behöver det.
Ingripande i mobbning som
upprätthåller normerna. Förebyggande behandling av de normer som ligger till grund för konflikterna
och ett speciellt uppmärksammande av
dem i mobbningssituationer.
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