
Tips på program som kan användas vid samtal om 
normkritik  
 
Förskola & lågstadiet 
 
Conrad och de 17 tjejerna   
2008, från 6 år, 10 min  
Conrad är elva år och går på Kungliga Svenska Balettskolan. Han är den enda killen i sin klass.  
Titta på filmen 
 
Ingen får veta      
2005, från 6 år, 8x11 min  
Emil Ekberg läser Maria Herngrens bok. 8 delar  
Johan är sju år och gillar att leka med dockor. Men det vågar han inte berätta för sina kompisar.   
Lyssna på serien 
 
Rättens riddare  
2007, från 6 år, 10x9 min 
Alla barn har rätt att behandlas lika, oavsett om man har en eller fyra mammor, går eller rullar fram, 
kommer från Kina eller är tjej. Rättens Riddare rycker ut när någon kränker barns rättigheter. 
Programmen tar upp ämnen som mobbning, religion, homosexualitet och barns rätt till privatliv. 
Titta på serien 
 
Vara vänner: Får Gabriel vara prinsessa? 
2010, från 6 år, 9 min 
Gabriel tycker om färgglada kläder, teater och musik. Det är det ingen av de andra killarna i klassen 
som gör. När klassen ska spela upp sin sagopjäs vill Gabriel vara prinsessa, men det tycker ingen 
annan att han kan vara. Hela klassen gapskrattar och fröken säger att det bara är flickor som kan vara 
prinsessor. Gabriel förstår inte varför det finns regler för hur tjejer och killar ska vara. En berättelse 
om normkritik. Titta på filmen 
 
 
Mellanstadiet 
 
The boy in the dress 
2014, från 10 år, 61 min 
Dennis är en 12-årig pojke som bor i ett vanligt hus på en vanlig gata, men drömmer om att vara 
annorlunda. Han spelar fotboll med kompisarna och saknar sin mamma som lämnat familjen. En dag 
hittar han ett modemagasin och med hjälp från Lisa, skolans coolaste tjej, skapar han sig en ny 
personlighet. Filmen är baserad på en bok med samma namn och som på svenska heter Dennis 
hemlighet.  Titta på filmen       Titta med engelsk text 
 
Den gröna cykeln      
2012, från 11 år, 98 min      
Tioåriga Wadjda lever i Saudiarabien där mycket är förbjudet för flickor. Att cykla till exempel. Så när 
hon blir besatt av tanken på att köpa en grön cykel kommer hon att utmana mer än ett tabu. Den 
gröna cykeln skildrar hur vardagslivet kan te sig för en flicka vars liv styrs av religion, tradition och 
patriarkala strukturer. Inte minst beskriver den ett feministiskt enkvinnsuppror och är en hyllning till 
egensinnet, beslutsamheten och drömmen om frihet. Titta på filmen 

http://sli.se/r/vJBc
http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=49&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=true&search=L51271
http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=49&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u100709
http://sli.se/r/s7Hq
http://sli.se/r/z07Z
http://sli.se/r/z323
http://sli.se/r/q5pV


 
Högstadiet  
 
En sällsynt vanlig dag 
2016, från 13 år, 18 min 
Hur bemöter du det du inte är van vid? I den här novellfilmen ser du hur det sällsynta blir normen, 
och normen det sällsynta. Personer utan normbrytande funktionsskillnad utsätts för samma 
bemötande som många personer med normbrytande funktionsskillnader drabbas av i verkligheten: 
de förminskas, ignoreras, glorifieras för småsaker och blir ombedda att opereras mot normalitet. 
Manuset är verklighetsbaserat och utgår från intervjuer med personer med olika typer av 
normbrytande funktionalitet. 
Titta på filmen  
 
Få syn på normerna 
2016, från 13 år, 6x2 min 
Normer är en uppsättning osynliga värderingar och föreställningar som vi ofta ser som självklara. De 
är nödvändiga för att mänsklig interaktion i olika grupper ska fungera, och de flesta normer är bra. 
Men det finns också normer som behöver förändras eftersom de gör att vissa människor inte passar 
in och även blir diskriminerade. Men för att kunna diskutera normer så måste vi först få syn på dem. 
Titta på serien 
 
PK-mannen 
2016, från 13 år, 6x15 min 
Musse Hasselvall gestaltar PK-mannen. Han lever i föreställningen att han är en öppen person med få 
fördomar. Samtidigt tillhör han på många sätt normen. Han är vit, hetero, stockholmare, medelklass, 
man och har inga funktionsnedsättningar. PK-mannen gör misstag i mötet med personer som på olika 
sätt är normbrytare och får dem att känna sig utsatta. Han gör det inte av illvilja utan som en 
konsekvens av att aldrig själv ha tillhört någon utsatt grupp. Syftet med serien är att användas i 
skolans arbete med värdegrund och att främja alla individers lika värde och lika rättigheter. 
Titta på serien 
 
Små små bitar 
2015, från 13 år, 23 min 
Fia har det tufft hemma. Hennes pappa lider av psykisk ohälsa och hon gör allt för att gömma honom 
för omvärlden. Hon känner sig fastklämd i samhällets och vännernas normer, sina egna lögner och 
pappans gränslösa krav. När Fia träffar den orädda epa-tjejen Elsa förändras allt. Filmen är en 
samproduktion mellan Bris och Bautafilm med stöd av Film i Västerbotten. Filmen ska kunna fungera 
som en startpunkt för samtal om viktiga saker i livet för unga. Titta på filmen 
 
Könsroller 
2014, från 13 år, 10 min 
Den här filmen är tänkt som en grund för diskussioner kring könsroller.  
Vi följer Isabell som undrar över könsroller. Vad är manligt och kvinnligt? Måste man välja? Hon 
möter bland annat genusforskare och föreläsare som förklarar var könsroller och normer kommer 
ifrån. Titta på filmen 
 
 
 
 
 

http://sli.se/r/x1fR
http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=49&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u105082
http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=49&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u104608
http://sli.se/r/zzKk
http://sli.se/r/rcpQ


 
Gymnasiet och uppåt 
 
Rosa – från rebell till kommersiell 
2015, från 15 år, 53 min  
Dagens tjejer konsumerar media cirka tio timmar per dag. De bombarderas av bilder på populär och 
kommersiell tjejkultur. Ofta i rosa. För hundra år sedan var rosa inte alls sammankopplat med flickor. 
Tvärtom – rosa var för pojkar och blå var för flickor. Så hur blev det så här? Titta på filmen 
 
Jag funkar 
2017, från 19 år, 4x10min 
Hur är det att leva med en funktionsvariant? Och hur är det att jobba eller studera om man har adhd, 
asperger eller tourettes? Julia, Anton, Henrik och Theresa har funktionsvariationer men detta hindrar 
dem inte från att jobba eller studera på universitetsnivå. Här får vi höra dem tala om sina liv och 
drivkrafter. Titta på serien 
 
Bildningsbyrån - normkritik 
2016, från 19 år, 12x29 min 
Vad innebär det att vara normkritisk? Och vad är en norm egentligen? Vi reder ut centrala begrepp 
inom normkritik och besvarar frågor om normer. Lyssna på programmet 
 
Normer i fokus 
2016, från 19 år, 3x7 min 
Möten med personer som på olika sätt jobbat normkritiskt. Läraren Lotta Björkman berättar om sitt 
förhållningssätt till normkritisk pedagogik. Barakat Ghebrehawariat förklarar normer som osynliga 
spelregler och fotbollsspelaren Martin Bengtsson pratar om mansnormer i fotbollsvärlden.  
Titta på serien 
 
Lärlabbet: Samarbete för tolerans 
2016, från 19 år, 28 min 
Tema: Verktyg för tolerans. Hur ska pedagoger jobba för att motverka diskriminering? På 
Videdalsskolan i Malmö jobbar lärare och elever tillsammans för att årligen uppdatera skolans 
likabehandlingsplan. Arbetet väcker många frågor om normer och hur man ska motverka 
diskriminering på grund av kön, etnicitet, sexualitet eller religion. Titta på filmen 
 
Lärlabbet: Skolämnen och genus 
2016, från 19 år, 28 min 
Tema: Genus. Är kön en viktig faktor i skolan? Är undervisning könsneutral och finns skillnader i 
elevers skolprestationer baserade på kön? Här undersöker vi om lärarnas och samhällets 
föreställningar om kön påverka det svenska skolväsendet. Pedagogikforskare och gymnasielärare 
diskuterar kön, undervisning och normer. Titta på filmen 
 
Lärlabbet: Normer 
2015, från 19 år, 28 min 
Tema: mobbning. Normer och värderingar sätts tidigt i livet. Hur kan skolan jobba med normer och 
värderingar för att förhindra mobbning? Det pedagogiska arbetet på förskolan Rörmokaren går ut på 
att jobba normkritiskt - mot utanförskap och mobbning. Titta på filmen 
 
 
 
 

http://sli.se/r/tB4q
http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=49&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u104727
http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=49&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=l104723
http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=49&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u104610
http://sli.se/r/zMvM
http://sli.se/r/zMw5
http://sli.se/r/v3vP


Mitt normala CP-liv 
2016, från 19 år, 56 min 
Jacob Nossell har en CP-skada som gör att han rör sig spastiskt och har svårt att tala. Vi får följa 
honom när han sätter upp sin självbiografiska pjäs på Det Kongelige Teater i Köpenhamn. Jacob 
betraktar sitt liv och sina förutsättningar ur filosofiska, samhälleliga och fysiska aspekter. Han 
besöker läkare och filosofer, han funderar över sitt livs mening och sitt ursprung som adopterad. I 
centrum finns hela tiden kärnfrågan: vad är normalitet? Vem är normal? Titta på filmen 
 
Didaktorn: Det nya normala 
2015, från 19 år, 15 min 
Lina Axelsson Kihlblom är skolchef och medlem i Skolkommissionen. För henne var det ett högst 
strategiskt beslut att berätta om sin könskorrigering på bästa sändningstid: Hon ville flytta gränserna 
för vad som anses vara normalt. Enligt henne är lärare och pedagogiska ledare förebilder och 
opinionsbildare på skolorna, och om klimat ska kunna förändras och ögon öppnas måste någon ta 
första steget. Redan nu har skolpersonal börjat höra av sig till henne för råd och tips och hon vet 
precis vad hon ska svara. Lyssna på programmet 
 
Lärarrummet: Idrott, hälsa och normer 
2015, från 19 år, 29 min 
Johan Häggman är lärare i idrott och hälsa samt religion. Han är också förstelärare i genus och 
normer. Vi träffar honom för att höra hur han får in genus och normer i idrottsundervisningen och 
hur han gör för att få alla att känna sig bekväma med att ha idrott i skolan. Lyssna på programmet 
 
Lärarrummet: Normkritik på svenskan 
2015, från 19 år, 29 min 
Sanna Mac Donald är språklärare i Skogås utanför Stockholm. Hon vill lära sina elever att ha ett 
kritiskt öga till hur film, reklam och litteratur påverkar vår syn på oss själva och andra. En vanlig 
missuppfattning menar Sanna Mac Donald är att normkritik är kritik mot personer som följer normer. 
Men det handlar istället om att få syn på att vi har sociala normer som delar upp oss i grupper och 
hierarkier. Lyssna på programmet 
 
Mifforadio: Oskrivna regler 
2015, från 19 år, 56 min 
Mifforadio pratar med lyssnare om vilka oskrivna regler man lever efter. Vad händer om man bryter 
mot dem? 90-åriga Mildred gör en krönika. Lyssna på programmet 
 
Skolministeriet: Osynliga regler 
2013, från 19 år, 29 min 
Vad döljer sig egentligen under ytan i landets skolor; vilka regler och strukturer är det som styr? Och 
hur påverkar de eleverna, lärarna och lärandet? Vi tittar närmare på vad som gömmer sig bakom 
trendriktiga uttryck som likabehandling, genus och normkritiskt tänkande. Finns det verkligen ett 
problem och vad kan man i så fall göra åt det? Vi följer med tre specialpedagoger som går en 
högskoleutbildning i likabehandling, och pratar med forskaren som undersöker vilken roll 
skolböckerna spelar i sammanhanget. Lyssna på programmet 
 
 

http://sli.se/r/xBv0
http://sli.se/r/wBzP
http://sli.se/r/wZWQ
http://sli.se/r/w7p8
http://sli.se/r/q99F
http://sli.se/r/qHf2

