Könsneutral = könsblind?
”Här gör vi ingen skillnad utifrån kön!” är en vanlig uppfattning.
Men när vi tittar närmare hittar vi mönster i förhållningssätt
till individer, beroende på kön. Mönster bildar strukturer,
strukturer som ger flickor och pojkar, kvinnor och män olika
villkor och förutsättningar i förskola-skola, familj, fritid, på
jobbet ...

Kön ... med mera
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Normkritik

antidiskriminering

Med en normkritisk blick får vi syn på fler förutfattade före
ställningar runt människor. Till exempel avgör ofta ålder, hudfärg,
sexuell läggning, religion, könsuttryck, könsidentitet och/eller
funktionalitet hur vi ser och möter varandra. Med kunskap om
hur normer funkar och verkar kan vi få syn på normer som skapar
vi-dom och ligger till grund för kränkningar. Istället kan vi främja
lika villkor – i praktiken! Detta är normkritik.

Genus- & normmedvetet bemötande
Det handlar om att bli medveten om vilka normer, bilder, ord
etc. som skapar känslor av annorlundaskap och exkludering
respektive respekt och inkludering. Språka och undervisa på
normkritiska för ett likabehandlingsarbete som gör skillnad för
varje barn!
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Normkritik

Tolererad eller inkluderad – vad känns bäst?

främjar lika

Normkritiskt språk vill inkludera och undvika ”annorlundagörande”.
Upptäck skillnaden mellan ord och förhållningssätt som exkluderar

villkor.

respektive inkluderar!

eller

”

Kunskap om normkritik avgörande
Kunniga och engagerade vuxna
är den mest avgörande framgångsfaktorn

i

arbetet

med

att främja lika rättigheter och förebygga kränkningar. Det handlar
om grundläggande kunskaper om
hur diskriminering, trakasserier och
annan kränkande behandling förebyggs, upptäcks och motverkas.”
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