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Moment	  1	  	   	   DEMOKRATI	  
	  
	  
Beskrivning	   Målen	  med	  momentet	  Demokrati	  är	  två:	  

1. Svara	  på	  frågan	  varför	  vi	  ska	  jobba	  med	  detta	  
(jämställdhetsfrågor).	  Skolan	  har	  ett	  uppdrag	  att	  utbilda	  
eleverna	  även	  i	  demokratiska	  värderingar,	  och	  där	  ingår	  
jämställdhetsfrågor.	  

2. Att	  få	  eleverna	  att	  ta	  ett	  steg	  närmare	  att	  bli	  
ansvarstagande	  vuxna	  medborgare	  i	  en	  demokrati.	  	  

Budskap	   Ni	  (eleverna)	  kommer	  inte	  att	  vara	  17	  år	  för	  evigt.	  Nu	  har	  ni	  gått	  i	  
skolan	  och	  förberett	  er	  i	  snart	  tolv	  år	  och	  det	  är	  dags	  att	  kliva	  fram	  
och	  ta	  lite	  ansvar	  och	  visa	  lite	  samhällsengagemang.	  Att	  bo	  och	  
leva	  i	  en	  demokrati	  är	  ingen	  gratistur	  utan	  det	  kostar	  –	  i	  
engagemang.	  	  Samhället	  har	  lagt	  ner	  mycket	  pengar	  på	  er	  och	  det	  
är	  dags	  att	  betala	  tillbaka;	  i	  samhällsengagemang.	  Samhället	  
behöver	  er.	  

Material	   Brevet	  ”Du	  är	  svensk”.	  Se	  bilaga	  1	  ”Du	  är	  svensk!”.	  
Värdering	  av	  
material	  

Brevet	  använder	  jag	  till	  alla	  mina	  elever	  eftersom	  jag	  anser	  att	  
informationen	  som	  inkluderas	  i	  brevet	  är	  information	  som	  alla	  
elever	  i	  svenska	  skolan	  behöver	  få.	  Min	  erfarenhet	  är	  dessutom	  att	  
informationen	  i	  brevet	  är	  sådant	  som	  eleverna	  inte	  känner	  till	  
sedan	  tidigare,	  även	  om	  de	  naturligtvis	  borde	  göra	  det.	  
	  
Brevet	  är	  baserat	  på	  utdrag	  ur	  de	  nationella	  samt	  lokala	  
styrdokumenten	  (skollag,	  läroplan,	  programmål	  och	  kursplaner;	  
respektive	  kommunens	  arbetsplaner	  ),	  	  

Arbetssätt,	  
förslag	  

Eleverna	  alternativt	  läraren	  läser	  brevet	  högt.	  	  
Ta	  upp	  om	  det	  finns	  några	  begrepp	  som	  de	  inte	  förstår.	  	  
Eleverna	  kan	  sedan	  sitta	  i	  grupper	  och	  diskutera	  i	  grupp:	  

1. Betydelse+relevans	  av	  de	  olika	  styckena/brevet	  i	  sin	  helhet	  
2. Vad	  innebär	  detta	  för	  ungdomar?	  

Sammanfatta	  diskussionen	  i	  helklass	  
	  
Tidsåtgång	  ca	  80min	  
Det	  går	  också	  att	  göra	  snabbt,	  utan	  gruppdiskussion.	  Då	  ca	  30min.	  

Elevkommentarer	  
	  

	  
	  
	  

Övrig	  info	   	  
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Moment	  2	  	   	   NORM	  
	  
	  
Beskrivning	  
/mål	  

	  Målet	  med	  normmomentet	  är:	  	  
1. En	  diskussion	  kring	  begreppet	  ”norm”	  för	  att	  nå	  konsensus	  

om	  vad	  ordet/begreppet	  norm	  betyder.	  Det	  är	  inget	  
självklart	  begrepp	  för	  alla	  elever.	  

2. Diskussion	  och	  reflektion	  kring	  hur	  den	  mänskliga	  normen	  
ser	  ut	  i	  samhället	  idag.	  	  
	  

Budskap	   Den	  som	  tillhör	  normen	  eller	  åtminstone	  finns	  inom	  ”normsfären”	  
behöver	  då	  och	  då	  lyfta	  blicken	  och	  försöka	  sätta	  sig	  in	  i	  hur	  det	  är	  
utanför	  denna	  trygga	  sfär.	  Det	  gäller	  naturligtvis	  inte	  bara	  kön	  
utan	  också	  hudfärg,	  sexualitet,	  samhällsklass,	  utseende	  mm.	  Målet	  
är	  att	  eleverna	  skulle	  försöka	  tänka	  på	  att	  varje	  steg	  längre	  ”ifrån”	  
normen	  kan	  föra	  med	  sig	  olika	  konsekvenser.	  

Material	   • Värsta	  språket	  avsnitt	  8,	  säsong	  2.	  
http://www.oppetarkiv.se/video/1131386/varsta-‐
spraket-‐sasong-‐2-‐avsnitt-‐8-‐av-‐8	  
(Gåtan	  om	  kirurgen	  vars	  son	  kommer	  in	  på	  akuten)	  
	  

• Bechdel-‐testet	  för	  spelfilmer.	  	  Läs	  mer	  tex	  här:	  
http://www.dn.se/kultur-‐noje/svenska-‐succefilmer-‐
klarar-‐inte-‐testet/	  

	  
• Sportsoffan,	  Power	  Point	  presentation	  (Se	  separat	  PPT).	  

	  
• Film:	  Cecilia	  Björck:	  ”Ta	  plats!”	  	  (om	  kvinnlighet)	  

http://www.ur.se/Produkter/171550-‐UR-‐Samtiden-‐
Musikliv-‐i-‐balans-‐Om-‐genus-‐popularmusik-‐och-‐att-‐ta-‐plats	  

	  
	  

• Film:	  Jesper	  Fundberg:	  ”Kärringen,	  bögen	  och	  invandraren”	  
(om	  manlighet)	  
http://www.ur.se/Produkter/172520-‐UR-‐Samtiden-‐Open-‐
Heart-‐Normer-‐genus-‐och-‐sexualitet	  
	  

Värdering	  av	  
material	  

Värsta	  språket	  är	  en	  fullt	  trovärdig	  källa.	  
	  
Bechdel-‐testet	  är	  vedertaget.	  	  
	  
Sportsoffan	  är	  ett	  bildspel	  som	  jag	  satte	  ihop	  kring	  en	  bild	  som	  
figurerat	  i	  media.	  I	  bildspelet	  finns	  bilden,	  ett	  blogginlägg	  om	  
bilden	  samt	  en	  massa	  kommentarer	  från	  Facebook,	  kring	  denna	  
bild.	  Allt	  är	  autentiskt,	  ganska	  aktuellt	  och	  mycket	  relevant.	  
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Värt	  att	  fundera	  över:	  
Maskulinitetsnormen	  är	  så	  otroligt	  stark.	  Det	  är	  den	  som	  gör	  att	  jag	  kan	  gå	  omkring	  och	  
påstå	  att	  	  -‐Jag	  lekte	  mest	  med	  killar	  när	  jag	  var	  liten,	  -‐Jag	  lekte	  mycket	  med	  bilar	  när	  jag	  
var	  liten,	  -‐Jag	  har	  egentligen	  aldrig	  lekt	  med	  dockor	  och	  förstår	  mig	  inte	  på	  sånt,	  och	  det	  
får	  mig	  att	  framstå	  som	  ganska	  cool	  men	  om	  jag	  var	  man	  och	  återgav	  omvända	  
otraditionella	  lekmönster	  skulle	  det	  inte	  vara	  riktigt	  lika	  coolt!	  Tänk	  er	  in	  i	  att	  Anders	  
Vall	  står	  och	  säger:	  -‐Jag	  lekte	  mest	  med	  tjejer	  när	  jag	  var	  liten,	  	  
-‐Jag	  lekte	  mycket	  med	  dockor	  när	  jag	  var	  liten,	  	  
-‐Jag	  har	  egentligen	  aldrig	  lekt	  med	  bilar	  och	  förstår	  mig	  inte	  alls	  på	  sånt!	  
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Moment	  3	  	   	  
MANLIGHET	  vs.	  KVINNLIGHET	  

	  
	  
Mål	   Målet	  med	  momentet:	  Att	  reflektera	  över	  verkliga	  skillnader	  och	  

likheter	  mellan	  manligt	  och	  kvinnligt,	  för	  att	  den	  vägen	  komma	  in	  
på	  konstruerade	  skillnader,	  det	  vill	  säga	  fördomar.	  Och	  krossa	  dem.	  
Fördomarna	  alltså.	  

Arbetssätt	   1:	  Vad	  är	  typiskt	  kvinnligt	  resp.	  manligt	  (OBS	  det	  handlar	  om	  
personlighetsdrag	  INTE	  utseende)?	  
	  
(Kvinno-‐	  resp.	  manssymbolerna	  bredvid	  varandra	  på	  tavlan.	  Lista	  
därunder	  det	  eleverna	  säger.	  Räkna	  med	  att	  det	  blir	  mer	  negativa	  
och	  passiva	  egenskaper	  under	  kvinnosymbolen.	  Låt	  detta	  passera	  
utan	  att	  kommentera	  det	  så	  mycket	  men	  bra	  att	  fota	  tavlan	  eller	  
spara	  listorna	  på	  något	  sätt.)	  

	  
2:	  Beskriv	  den	  perfekta	  kvinnan	  resp.	  mannen	  (OBS	  det	  handlar	  om	  
personlighetsdrag	  INTE	  utseende)!	  Här	  bör	  det	  bli	  i	  princip	  samma	  
egenskaper	  som	  är	  önskvärda	  för	  båda	  könen	  (ärlig,	  pålitlig,	  trygg,	  
rolig,	  stark	  osv.)	  Om	  det	  inte	  blir	  det;	  styr	  det	  dit:	  -‐Är	  inte	  
styrka/pålitlighet/ärlighet/	  viktigt	  hos	  kvinnor?	  resp.	  –Är	  inte	  
omhändertagande/snäll/självständig	  viktigt	  hos	  män?	  Eleverna	  har	  
oftast	  inga	  problem	  med	  att	  lista	  egenskaper	  för	  ”den	  perfekta	  
partnern”	  och	  har	  lätt	  att	  komma	  överens	  om	  att	  den	  perfekta	  
partnern/kompisen/människan	  var	  ärlig,	  lojal,	  rolig,	  smart,	  påhittig,	  
omhändertagande	  osv	  osv.	  
	  
(Lista	  det	  eleverna	  säger	  under	  kvinno-‐	  och	  manssymbolerna.)	  
	  
3:	  Sammanfattande	  diskussion.	  Låt	  dem	  diskutera	  bara	  och	  se	  var	  
det	  hamnar.	  Målet	  är	  att	  de	  ska	  komma	  fram	  till	  att	  den	  perfekta	  
partnern	  handlar	  om	  den	  perfekta	  människan	  och	  har	  väldigt	  lite	  
(faktiskt	  ingenting)	  med	  kön	  att	  göra.	  Och	  att	  de	  ”typiskt	  
kvinnliga/manliga	  egenskaperna”	  som	  listades	  i	  början	  har	  att	  göra	  
med	  genus,	  myter	  och	  fördomar	  mer	  än	  verkligheten.	  Tjejer	  är	  
biologiskt	  inte	  mer	  ”backstabbing”	  än	  killar	  utan	  det	  har	  att	  göra	  
med	  genus	  (socialt	  kön)	  och	  konstruerade	  könsskillnader.	  Däremot	  
är	  det	  ganska	  backstabbing	  att	  som	  tjej	  sitta	  och	  säga	  att	  ”tjejer	  är	  
mer	  backstabbing,	  killar	  är	  enklare	  att	  vara	  med	  bla	  bla	  bla).	  Här	  
behöver	  läraren/diskussionsledaren	  vara	  tydlig	  och	  veta	  var	  hen	  
vill	  att	  diskussionen	  ska	  hamna.	  Det	  är	  bara	  att	  utnyttja	  det	  faktum	  
att	  de	  nu	  blivit	  medvetna	  om	  att	  mannen	  är	  norm,	  och	  att	  kvinnor	  
slår	  underifrån.	  Och	  den	  som	  slår	  underifrån	  måste	  använda	  sig	  av	  
andra	  metoder	  än	  den	  som	  står	  högst	  upp.	  	  



Demokratiprojekt	   	   Ht2014	  
	   Projektbeskrivning	  
Kristina	  Bergdahl	   	   Björknäsgymnasiet,	  Boden	  
Budskap	   De	  egenskaper	  vi	  önskar/gillar	  hos	  andra	  människor	  är	  ganska	  lika,	  

oavsett	  om	  det	  handlar	  om	  kvinnor	  eller	  män.	  
	  
Vi	  bär	  på	  en	  massa	  fördomar	  om	  allt	  möjligt,	  som	  vi	  gärna	  och	  ofta	  
tar	  för	  sanningar.	  Det	  enda	  rätta	  för	  en	  tänkande	  människa	  är	  att	  
varje	  dag	  försöka	  titta	  på	  sina	  fördomar	  och	  skeptiskt	  granska	  dem.	  
	  
Det	  är	  skillnad	  på	  biologiskt	  kön	  och	  socialt	  kön,	  dvs	  genus	  (som	  till	  
stora	  delar	  är	  en	  konstruktion,	  byggd	  på	  fördomar).	  
	  

Tidsåtgång	   	  Minst	  ett	  pass	  á	  80min.	  Gärna	  två	  eller	  fler	  
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Moment	  4	  	  
	   NEDSÄTTANDE/KRÄNKANDE	  
ORD/UTTRYCK	  
	  
	  
Mål	   Målet	  med	  detta	  moment	  är	  att	  få	  eleverna	  att	  förstå	  att	  språket	  är	  en	  

viktig	  bärare	  av	  fördomar.	  Så	  länge	  de	  använder	  i	  huvudsak	  kvinnliga	  
egenskaper	  som	  skällsord,	  bär	  de	  vidare	  bilden	  av	  det	  kvinnliga	  som	  
något	  negativt.	  Vi	  vill	  försöka	  få	  dem	  att	  se	  kopplingen	  till	  
normaliseringen	  av	  att	  uttrycka	  sin	  ilska/sitt	  hat	  mot	  just	  kvinnor.	  	  
	  

Arbetssätt	   	  Så	  här	  gjorde	  jag:	  
	  
Vi	  började	  med	  att	  lista	  vilka	  kränkande	  ord	  och	  uttryck	  som	  vi	  
(eleverna)	  själva	  använder.	  Det	  blev	  en	  diger	  lista	  och	  jag	  spaltade	  
sedan	  upp	  orden	  på	  tavlan	  under	  en	  kvinnosymbol	  (ord	  som	  beskriver	  
en	  kvinnlig	  egenskap)	  och	  en	  manssymbol	  (ord	  som	  beskriver	  en	  
manlig	  egenskap).	  Det	  blev	  snabbt	  väldigt	  uppenbart	  att	  de	  allra	  flesta	  
kränkande	  ord	  beskriver	  kvinnliga	  egenskaper	  eller	  något	  ”kvinnligt”.	  
Eleverna	  kunde	  bara	  hitta	  något	  enstaka	  ord	  som	  beskrev	  en	  manlig	  
egenskap	  eller	  något	  ”manligt”.	  	  Därutöver	  hittade	  vi	  några	  få	  neutrala.	  
Den	  övervägande	  delen	  av	  alla	  våra	  listade	  nedsättande	  ord	  blev	  alltså	  
listade	  under	  kvinnosymbolen.	  Det	  är	  inte	  jätteroligt	  att	  skriva	  dessa	  
ganska	  så	  otrevliga	  ord	  på	  tavlan.	  Ett	  alternativ	  är	  att	  skriva	  dem	  på	  
post	  it-‐lappar	  i	  olika	  färger	  (tex	  rosa	  för	  ord	  som	  beskriver	  en	  kvinnlig	  
egenskap)	  och	  sätta	  upp	  lapparna	  på	  tavlan–	  då	  syns	  inte	  de	  hemska	  
orden	  utan	  bara	  att	  de	  flesta	  lappar	  är	  rosa.	  	  
	  
Detta	  diskuterade	  vi	  ganska	  förbehållslöst.	  Eleverna	  gick	  in	  i	  
diskussionen	  med	  inställningen	  ”ja,	  men	  det	  är	  ju	  bara	  ord,	  en	  slump,	  
de	  orden	  är	  fulare”	  osv,	  men	  gick	  ur	  den	  med	  en	  helt	  annan	  inställning.	  	  
	  
”Min	  agenda”	  under	  diskussionen	  var	  att	  komma	  in	  på:	  
Värdeladdning	  i	  följande	  ord/uttryck:	  
	  
-‐Pojkflicka	  vs.	  ”flickig”	  pojke	  	  
”Jag	  [tjej]	  var	  mest	  med	  killar	  när	  jag	  var	  liten”	  
”Jag	  [kille]	  var	  mest	  med	  tjejer	  när	  jag	  var	  liten”	  
”Tjejer	  är	  falska”	  
”Killar	  är	  falska”	  	  
”Spela	  som	  en	  kärring”	  
”Jobba	  som	  en	  karl”	  
”Springa	  som	  en	  tjej”	  
osv	  
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Titta	  på	  Always’	  reklamfilm	  ”Like	  a	  girl”	  	  
https://www.google.se/webhp?sourceid=chrome-‐
instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-‐8#q=like%20a%20girl	  
	  
Titta	  på	  den	  fantastiska	  bilden	  av	  Iggy	  Pop:	  	  
http://transcendboundaries.tumblr.com/image/16935258298	  
	  
Här	  blir	  det	  MYCKET	  INTRESSANT	  att	  titta	  på	  politiska	  diskussioner	  
på	  olika	  nätforum.	  Vad	  händer	  om	  ngn	  kritiserar	  
Sverigedemokraterna/en	  sverigedemokrat?	  Särskilt	  om	  det	  är	  en	  
kvinna	  som	  framför	  kritiken?	  (Svar:	  personen	  bemöts	  av	  en	  extrem	  
mängd	  sexistiska	  tillmälen	  och	  hot	  om	  grovt,	  gärna	  sexuellt,	  våld.	  )	  
kontra	  Vad	  händer	  om	  ngn	  kritiserar	  Reinfeldt?	  (Svar:	  Inte	  mycket!)	  
	  
Mordförsöket	  på	  Malala	  i	  Pakistan	  kan	  också	  nämnas	  i	  detta	  
perspektiv.	  Att	  fredligt	  föra	  fram	  åsikten	  att	  även	  flickor	  borde	  få	  gå	  i	  
skolan	  är	  tydligen	  så	  farligt	  att	  den	  14-‐åriga	  flicka	  som	  för	  fram	  den	  
åsikten	  måste	  skjutas	  i	  huvudet.	  

När	  kvinnor	  i	  Sverige,	  så	  fort	  de	  skriver	  om	  ämnen	  som	  är	  mer	  
kontroversiella	  och	  kraftfulla	  än	  inredning,	  rutinmässigt	  drabbas	  av	  en	  
tsunami	  av	  näthat	  mestadels	  bestående	  av	  hot	  om	  grovt	  sexualiserat	  
våld	  –är	  detta	  en	  fara	  för	  demokratin?	  (Svar:	  JA,	  naturligtvis!)	  

	  
Budskap	   Vi	  måste	  reflektera	  mera	  över	  vilka	  ord	  vi	  faktiskt	  använder	  som	  

kränkande/nedsättande.	  	  Är	  kvinnlighet	  en	  negativ	  egenskap?	  Är	  det	  
det	  vi	  vill	  förmedla?	  
	  
Vi	  är	  så	  lurade!	  Alla	  går	  omkring	  och	  använder	  ”som	  en	  tjej”	  i	  negativ	  
bemärkelse.	  Utom	  barn	  upp	  till	  11.	  De	  har	  inte	  lärt	  sig	  betydelsen	  än…	  
	  
Vi	  kan	  inte	  ha	  det	  så	  att	  halva	  befolkningen	  inte	  kan	  uttrycka	  sina	  
politiska	  eller	  andra	  åsikter	  utan	  att	  drabbas	  av	  en	  tsunami	  av	  näthat.	  
Det	  är	  ett	  enormt	  och	  allvarligt	  demokratiproblem.	  Om	  jag	  skriver	  en	  
antirasistisk	  artikel	  och	  får	  hundratals	  hot	  om	  att	  jag	  och	  mina	  barn	  
ska	  våldtas	  och	  mördas	  på	  detaljerat	  beskrivna	  sätt,	  är	  det	  ganska	  
självklart	  att	  jag	  nästa	  gång	  jag	  vill	  skriva	  en	  artikel	  tänker	  efter	  en	  
extra	  gång	  (Vill	  jag	  ha	  en	  massa	  hot	  mot	  mina	  barn	  igen?)	  och	  i	  stället	  
väljer	  att	  skriva	  om…inredning.	  SNACKA	  om	  att	  detta	  är	  ett	  hot	  mot	  
demokratin!	  
	  
Vi	  behöver	  fundera	  över	  lösningar	  på	  detta.	  Vad	  kan	  du	  göra	  för	  att	  
minska	  sexism	  i	  allmänhet	  och	  sexistiskt	  näthat	  i	  synnerhet?	  
	  

Material	   Bild	  Iggy	  Pop:	  	  	  http://transcendboundaries.tumblr.com/image/16935258298	  	  	  

Material:	  ”Uppdrag	  granskning”,	  SVT	  7/2	  2013”	  om	  näthatet:	  
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http://www.svt.se/ug/sa-‐har-‐nathatet-‐paverkat-‐oss	  

http://www.dn.se/nyheter/sverige/darfor-‐nathatas-‐kvinnor/	  

http://www.dn.se/kultur-‐noje/kulturdebatt/lars-‐linder-‐revanschen-‐riktar-‐sig-‐mer-‐
an-‐nagot-‐annat-‐mot-‐feministerna/	  

http://www.journalisten.se/kronika/hatet-‐har-‐blivit-‐en-‐social-‐aktivitet	  

http://www.dn.se/nyheter/sverige/nathat-‐mot-‐kvinnor-‐vacker-‐stort-‐engagemang/	  

Det	  finns	  massor	  av	  dagsfärskt	  material.	  Bara	  att	  googla.	  
Kommentarer	  
i	  inledningen	  
till	  momentet	  
	  

”Grejen	  är	  att	  orden	  inte	  betyder	  så	  mycket	  som	  vuxna	  tror!”	  	  
–Man	  18	  år.	  
”Det	  är	  klart	  att	  det	  inte	  låter	  så	  bra	  att	  kalla	  nån	  hora	  men	  alltså,	  för	  
oss	  betyder	  det	  som	  inget.”	  –Kille,	  17	  år.	  
”Det	  är	  ju	  nästan	  mer	  tjejer	  som	  kallar	  varandra	  för	  hora!”	  
	  -‐Kvinna,	  18	  år.	  
	  

Kommentarer	  
i	  avslutningen	  
av	  momentet	  

”Fan	  va	  deprimerande	  att	  alla	  tjejord	  är	  så	  fula..!”	  Kvinna,	  17	  år.	  
	  
”Alltså	  jag	  slutade	  fan	  spela	  hockey	  för	  att	  det	  alltid	  lät	  så	  jävla	  illa	  i	  
omklädningsrummet.	  Språket	  där	  alltså..!”-‐Man,	  18	  år.	  

Övrig	  info	   Tidsåtgång:	  svårt	  att	  säga.	  Minst	  80	  min?	  
	  
Det	  är	  inte	  nödvändigt	  att	  djupdyka	  i	  allt	  samtidigt.	  Det	  går	  alltid	  att	  
återkomma	  till	  invektiv	  och	  genusladdning	  av	  ord	  senare	  i	  
svenskkurserna.	  Framförallt	  går	  det	  att	  återkomma	  till	  artiklarna	  om	  
näthät	  som	  är	  ett	  jättebra	  ämne	  att	  argumentera	  /	  skriva	  
debattartiklar	  om	  senare.	  
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Moment	  5	  	   	   VÄRNA	  DEMOKRATIN!	  
	  
När	  ni	  är	  överens	  om	  att	  näthatet	  mot	  kvinnor	  är	  ett	  allvarligt	  hot	  mot	  demokratin	  är	  det	  
dags	  att	  avsluta	  demokratiprojektet	  med	  föreläsning.	  Jag	  kommer	  nog	  att	  hålla	  ett	  tal,	  
lite	  anpassat	  till	  vad	  som	  sagts	  av	  eleverna	  under	  projektet	  men	  ungefär	  såhär	  kommer	  
talet	  att	  låta	  (”ni”	  och	  ”du”	  är	  alltså	  eleverna):	  
	  
ALLA	  VI/DE	  SOM	  AVVIKER	  FRÅN	  NORMEN	  FÅR	  PROBLEM,	  inte	  bara	  kvinnor	  
(Jag	  kommer	  att	  börja	  med	  att	  gå	  tillbaka	  till	  normdiskussionen	  och	  ta	  in	  annat	  än	  kön;	  
etnicitet,	  sexualitet,	  ålder,	  socialgrupp,	  utseende	  osv.)	  	  
	  
Normen	  är	  inte	  ”bara”	  en	  man;	  det	  är	  en	  vit,	  heterosexuell,	  medelålders,	  medelviktig,	  
medelklassman.	  I	  kostym.	  
	  
Varje	  undantag	  ifrån	  normen	  innebär	  ett	  steg	  längre	  bort	  från	  den	  och	  för	  med	  sig	  olika	  
fördomar.	  Tänk	  er	  den	  fiktiva	  personen	  som	  är	  längst	  bort	  från	  normen:	  
En	  mörkhyad,	  homo(eller	  kanske	  trans-‐)sexuell,	  64-‐årig,	  kraftigt	  överviktig,	  
socialbidragsberoende	  kvinna.	  Tatuerad.	  Det	  är	  väldigt	  svårt	  att	  tänka	  sig	  detta.	  Det	  är	  
också	  svårt	  att	  tänka	  sig	  att	  den	  här	  personen	  skulle	  få	  ett	  jobb.	  
	  
VAD	  INNEBÄR	  DET	  ATT	  ALLA	  ÄR	  LIKA	  MYCKET	  VÄRDA?	  	  
Misstänksamhet	  mot	  det	  som	  är	  avvikande	  är	  medfött	  hos	  människor.	  Barn	  reagerar	  
omedelbart	  med	  att	  stirra	  och	  frysa	  ut	  de	  som	  är	  annorlunda.	  Fördomar	  mot	  grannen	  är	  
normalt:	  ”Men	  den	  där	  nyinflyttade	  familjen	  Olsson	  på	  3:an	  verkar	  ju	  väldigt	  speciell”;	  	  
”Alltså,	  Luleborna,	  de	  tror	  ju	  att	  de	  är	  nåt	  lite	  mer	  förmer	  än	  vi	  i	  Boden”;	  ”Det	  vet	  man	  ju	  
hur	  finnarna	  är,	  sura	  och	  missunnsamma	  och	  springer	  omkring	  med	  kniv	  jämt”.	  Det	  sista	  
gäller	  även	  i	  Tornedalen	  där	  endast	  en	  älv	  skiljer	  människorna	  åt.	  Hur	  konstigt	  är	  det	  att	  
vi	  har	  fördomar	  mot	  afrikaner	  när	  vi	  till	  och	  med	  har	  fördomar	  mot	  våra	  grannländer,	  
grannstäder	  och	  …grannar?	  Inte	  konstigt	  alls	  och	  helt	  naturligt	  och	  självklart!	  Men	  det	  
betyder	  inte	  att	  vi	  ska	  luta	  oss	  tillbaka	  och	  acceptera	  det.	  DET	  ÄR	  VARJE	  TÄNKANDE	  
MÄNNISKAS	  ANSVAR	  ATT	  VARJE	  DAG	  TITTA	  PÅ	  SINA	  FÖRDOMAR	  OCH	  BEARBETA	  
DEM.	  Det	  är	  vårt	  demokratiska	  ansvar	  som	  medborgare	  i	  en	  demokrati.	  Det	  är	  att	  vara	  
vuxen.	  	  
	  
Så	  fort	  vi	  börjar	  göra	  skillnad	  på	  människors	  rättigheter	  –	  är	  vi	  dömda.	  Den	  vägen	  leder	  
ingenstans,	  eller	  jo,	  till	  förödelse,	  tragedi	  och	  död.	  Det	  är	  fel	  väg.	  Om	  en	  grupp	  fråntas	  
sina	  rättigheter;	  vilka	  blir	  nästa	  på	  tur?	  Vem	  drar	  gränser	  mellan	  grupper?	  Vem	  avgör	  
vem	  som	  duger	  och	  vem	  som	  inte	  duger?	  Vem	  avgör	  vem	  som	  är	  svensk	  och	  vem	  som	  
inte	  är	  det?	  Vem	  avgör	  vad	  som	  är	  svensk	  kultur	  och	  vad	  som	  inte	  är	  det?	  Jimmie	  
Åkesson?	  	  
	  
VI	  MÅSTE	  VARA	  RÄDDA	  OM	  DEMOKRATIN!	  
Ni	  har	  kanske	  hört	  sägas	  att	  många	  tycker	  att	  SD	  är	  ett	  antidemokratiskt	  parti.	  Det	  är	  
just	  på	  grund	  av	  detta.	  De	  som	  säger	  detta	  är,	  precis	  som	  jag,	  rädda	  för	  ett	  samhälle	  där	  
”någon”,	  kanske	  Jimmie	  Åkesson,	  ska	  bestämma	  vem	  som	  är	  svensk	  och	  vem	  som	  inte	  är	  
det.	  	  De	  är,	  precis	  som	  jag,	  rädda	  för	  att	  inte	  få	  kritisera	  politiker	  när	  det	  behövs.	  De	  är,	  
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precis	  som	  jag,	  rädda	  för	  att	  vår	  demokrati	  ska	  raseras	  med	  hot	  om	  våld,	  våldtäkter	  och	  
död.	  Jag	  vill	  kunna	  riskfritt	  kritisera	  vår	  statsminister	  på	  sociala	  medier.	  	  
	  
Jag	  vill	  inte	  att	  mina,	  och	  alla	  andras	  fördomar	  lyfts	  upp	  och	  görs	  politik	  av.	  Det	  är	  
fördomar!	  De	  ska	  motarbetas	  –	  inte	  användas	  för	  att	  styra	  ett	  land.	  	  
	  
Vi	  måste	  vara	  rädda	  om	  demokratin!	  Demokrati	  är	  inget	  perfekt	  system	  men	  det	  är	  det	  
bästa	  system	  som	  finns!	  Det	  är	  ingen	  gratistur	  utan	  demokrati	  kräver	  en	  hel	  del	  av	  
befolkningen,	  av	  oss.	  Kunskap,	  reflektion,	  att	  vi	  kan	  lyfta	  blicken	  från	  oss	  själva.	  
Demokrati	  kräver	  vuxna	  medborgare	  som	  kan	  fatta	  avgörande	  beslut	  om	  rätt	  och	  fel	  och	  
som	  inte	  faller	  för	  populistiskt	  fjäsk	  eller	  ”enkla	  lösningar”.	  	  Demokrati	  kräver	  tänkande	  
medborgare	  som	  vet	  att	  enkla	  lösningar,	  som	  bygger	  på	  våra	  fördomar,	  inte	  duger.	  Vem	  
avgör	  vem	  som	  är	  svensk	  och	  vem	  som	  inte	  är	  det?	  Vem	  avgör	  vad	  som	  är	  svenskhet?	  
Det	  gör	  du	  och	  jag.	  Det	  gör	  vi.	  Vid	  valurnorna.	  
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