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VIGTIGE POINTER

• Vi er – alle - formet af fordomme

• Det skaber ulige muligheder og har konsekvenser for 
arbejdspladsen og samfundet

• Vi kan gøre noget ved det med normkritiske redskaber

•Børneprofessionelle (dvs. lærere  m.fl.)

mangler normkritiske 
kompetencer

•Det har store konsekvenser for 
børn og unges trivsel (og 
læringsmuligheder)

•Vi kan gøre noget ved det med 
normkritiske redskaber



Normkritik: 

At få øje på det man ikke umiddelbart kan få øje på (det normale)
og igangsætte kritiske handlinger rettet mod nederen normer 



https://www.youtube.com/watch?v=nW

u44AqF0iI

Vis

det





Normer

Uskrevne—og skrevne—regler og

forventninger

Rettesnore for adfærd

Tages for givet fordi de virker selvfølgelige

Giver følelse af naturlighed

Usynlige eller svære at spotte

Indtil normbrud

Eksisterer i alle sociale rum

Kommer til udtryk gennem sprog og

forventninger



VI LÆRER AT SKAMME OS NÅR VI TRÆDER
UDENFOR NORMERNE (FØLER OS FORKERTE)

Børn skal ikke skamme sig!

Derfor skal vi:

1. Kigge kritisk på os selv og vores valg (materialer, sprog, adfærd mm)

2. Lære børn om skam og modstrategier



Hjernen – et 

kulturelt produkt

• Variationen inden for kønnet er 
større end mellem køn

• Hjernen afspejler, hvad den 
udsættes for (plastisk/formbar)

• Vi lærer kategorierne gennem 
sproget og de skaber (reel) 
betydning for menneskers valg og 
muligheder
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VÆR OPMÆRKSOM PÅ 
SPROG – også 
kropssprog, 
stemmeføring osv.

- Ord er ikke neutrale!

- Ord bekræfter – og 

geninstallerer – vores 

fordomme (normer, bias)



Hvordan kommer stereotyperne til udtryk?  

Fx på en hylde med børnebøger på biblioteket?
https://www.youtube.com/watch?v=Z1Jbd4-fPOE&t=59s

Bøger med ingen mandlige karakterer: 3

Bøger med ingen kvindelige karakterer: 76

Materialer, pensum, bøger



Flip it to test it



UDFORDRING:

Lav en TURN-AROUND historie

Lav MAJORITETSnormer til MINORITETSnormer

Inspiration:

Race/hudfarve

Seksuel orientering

Køn

Social status

Udfordring:

Kan du gøre den sjov?







”Det har været en lang proces omkring tiltaleformer
fra at have opmærksomhed på: ”Hov, jeg sagde noget
kønnet” til, at jeg nu tænker over det, før jeg siger
det. Jeg vælger mere reflekteret, hvad der vil virke
bedst, og også hvad der vil føles autentisk for mig. 
Det er en proces, hvor det nye kan virke kunstigt, 
men på sigt opleves det nye også mere autentisk. Fx
kan jeg godt sige: ´jeg skal bruge nogen stærke børn` 
og stadig føle mig autentisk`.”

(Udtalelse fra pædagog til midtvejsevalueringen af projekt
Lige læringsmuligheder for alle børn)

En lang proces!

Øve sig

Husk alvor men gør det 

også sjovt og 

spændende – pir 

nysgerrigheden!
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• Børneprofessionelle (dvs. lærere  m.fl.) mangler normkritiske 

kompetencer

• Det har store konsekvenser for børn og unges trivsel (og 

læringsmuligheder)

• Vi kan gøre noget ved det med normkritiske redskaber

TAK FOR IDAG


