
Kränker vi utan att veta om det?  
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Diskrimineringslagen 
 
 
Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering 
som har samband med kön, könsidentitet eller 
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller ålder. 

 



- DU kränker mig! 



ATT SKAPA TRYGGHET 



 Kvalitetssäkring? 



INDIREKT DISKRIMINERING   
- ATT BEMÖTA LIKVÄRDIGT 

• Gymnastiksalen inte är fullt tillgänglig för alla 
elever. T.ex om du är rullstolsburen. Isåfall 
”befriar” vi dessa elever för idrotten.  

• Flerspråkiga eleverna talar modersmål på 
lektionerna och andra lärare och elever inte 
förstår, har lösningen ibland blivit att förbjuda 
modersmålet.  



”Pojken och klänningen”  
Franklin D. Roosevelt 



   Toleranspedagogik vs normkritik 



 Värderingsövningar  
 
 
  
 
                    



Kraften i att vara förebild 



Bemötande och kommunikation 



Perspektiv? 



Barnperspektiv och barnens perspektiv 



Perspektiv i vardagen: 

1.Vilka sanningar och verkligheter 
presenteras i en text, bild eller 
bildtext? 

2. Vilka sanningar och verkligheter saknas? 
3. Hur förhåller sig texten till normer 

kring feminitet och maskulinitet? 
Förstärks eller utmanas traditionella 
normer för kön och sexualitet? 

4. Förekommer det ifrågasättande av 
normer kopplat till kön och sexualitet? 

5. Tas heterosexualiteten som självklar? 
6. Förekommer en förståelse för 

könsöverskridande identiteter och 
uttryck? 

7. Hur förhåller sig texten till normen 
”svenskhet”, ”vithet” och 
”invandrare”? Vilka normer förstärks 
och vilka utmanas? 

 



Normkritisk pedagogik ger barn och 
elever möjlighet att utveckla sin fulla 
potential oavsett deras bakgrund.  
 



Den nya tidens superhjältar gör succé!  



Konsekvenser… 



Övning 

 
 



 
 

                    Alla barn är lika mycket värda  
                                   och har samma rättigheter.  
                                    
                                    Ingen får diskrimineras.  



 
 
 
 
         
         
                
 
 
 
    Johanna Lundin  Teater och jämställdhetskonsult   
www kaptenmjausan se 

Tack för idag!  
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