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Förberedelser 
• Läs igenom och skriv ut instruktionerna ”Gör så här” i förväg så att du är förberedd.
• Läs igenom viktiga poänger i förväg.
• Skriv ut PDF:erna till dig och deltagarna så du har det framför dig när du ska hålla i övningen.

Gör så här
1. Dela ut informationstexten så att alla deltagare får läsa den individuellt. 
2. Dela upp deltagarna i grupper tre och tre och låt dem diskutera frågorna som hör till texten. 
3. Samla gruppen och låt respektive grupp dela med sig av något de pratat om.
4. Var lyhörd för vilka poänger som görs av gruppen, för att sedan själv lyfta de poänger som inte kommit fram. 

Spelregler
Påminn gruppen om spelreglerna. Fullständig version av spelreglerna finns under del 2 och 3 på hemsidan.
• Utgå ifrån att ”alla” finns i rummet (de av oss som..).
• Kom ihåg att alla har olika erfarenheter och förkunskaper så visa respekt.
• Provtänk och tolka varandra snällt.

Til l  samtals ledaren,  v ikt iga poänger att  få  med 
• Syftet med övningen är att visa på att normer kan förändras över tid, men även att samma normer kan leva 

kvar men ta sig andra uttryck. Genom att förstå hur exemplena hänger ihop kan vi ytterligare förstå vad som 
förändrar normer över tid. 

• Betona att det är samma nedvärderande av femininitet och vad kvinnor bör, och inte bör, syssla med som 
ligger till grund för både exemplet från 1938 och det från 2016. Maskulinitetsaspekten kännetecknas här av att 
kvinnor, i båda fallen beträder en arena som hittills varit förbehållen män. Fram till 1938 hade endast män läst 
nyheterna, och fram till 2016 hade endast män kommenterat SHL-hockey. 

• Hade Lena Sundqvist rasifierats som icke-vit hade hon riskerat påhopp inte bara utifrån sin identitet som 
kvinna, utan även rasistiska påhopp utifrån sin identitet som icke-vit. 

• Om vi kunde ändra föreställningen om vem som kan läsa nyheterna kan vi ändra på vem som tillåts kommen-
tera hockey utan att utsättas för hat och diskriminering - vilka maskulinitetsnormer hoppas vi kunna förändra 
de kommande 50 åren? 


