
En kvinnlig 
karaktär 
behöver 

räddas av en 
manlig karaktär 

Vi ser genom den 
manliga blicken: 

kvinnlig hud - 
bröst/ rumpa/
ben/plutande 

läppar osv. 

Två kvinnliga 
karaktärer pratar 

inte om något 
annat än en 
annan man. 

Annan norm:

Blivit eller
hört att någon bli 

Ifrågasatt om 
någon ätit 

vegetarisk eller 
vegansk kost.  

Vid möte 
av en gammal 
bekant frågas 

det om tre saker: 
Jobb, partner 

och barn.  

Huvudrollerna 
och merparten av 

skådespelarna
är vita  

Blivit förvånad
 om en karaktärs, 

eller väns 
sexualitet inte 
varit hetero.  

Om du byter ut 
alla män mot 

kvinnor blir film
en ologisk/
orealistisk/
obegriplig. 

Fått till sig, 
eller sagt åt någon 
annan att, för att 
bli något behöver 
en lämna Gällivare 
för en större stad. 

På det senaste
mötet du var 
på var det en 

kvinna som var 
sekreterare 

Kvinnlig karaktär 
har kläder som 

är avslöjande för 
kroppen. Männen 

har det inte. 

Har varit med 
om att mannen 

har inte fått 
samma rapport 
från förskolan, 

som kvinnan får. 

Blivit ifrågasatt
eller själv

ifrågasatt varför
en kvinna, i fertil
ålder, inte dricker
alkohol på grund

av graviditet.  

Arbetat i en
organisation där

främst män suttit
på de högsta

ledande
positionerna.  

En kvinnlig
karaktär slår en
manlig karaktär

och det är helt ok,

 1. Ni alla ska ha varsin bingobricka
 2. Sätt en tid ca 10 minuter,  
 3. Tänk på er omgivning, eller den senaste filmen/serien ni sett.   
 4. Den första som får fyra kryss i rad vinner (horisontellt, diagonalt,
vertikalt.) Eller den som har flest kryss när tiden är slut.  
 5. När tiden är slut, diskutera resultaten och tankarna. Vilken ruta har
de flesta bockat i? Hur kommer det sig att det ser ut så? 
 6. Fråga efter att ha spelat normbingo: Vad kan du som enskild individ
göra för att inte sprida vidare och befästa begränsande normer?  

Spela normbingo. (vid frågor om roller i serie eller en film,
använd den senaste serien eller filmen du sett)  

Vilken film/serie:____________________________

Normer


