
Studiefrämjandets Ledarutveckling
Ledarmaterial

Syfte

Att få upp ögonen för normkritik och att vi oftast 

ser på världen från vår egen horisont, det vi tar för 

givet.

Beskrivning

Varje grupp får ett blädderblocksark och uppgiften 

att tillsammans rita en världskarta.

Utförande

1. Be deltagarna att sätta sig i grupper runt ett 

bord. Varje bord får ett blädderbloch och pennor. 

Uppgiften blir att rita en världskarta.

2. När alla ritat färdigt så be dem sätta ut följande 

städer på sin karta

•	 Madrid (Huvudstad i Spanien, 6 milj inv)

•	 Vanouver (Canada, 0,6 milj inv)

•	 Montevideo (Huvudstad Uruguay, 1.3 milj inv)

•	 Amman (Huvudstad i Jordanien, 1,6 milj inv)

•	 Chennai (Indien, 8,7 milj inv)

Redovisning i storgrupp

•	 Hur ser er karta ut? 

•	 Var började ni rita? 

•	 Vem ritade? 

•	 Hur ser detaljerna ut? 

•	 Hur är proportionerna mellan världsdelarna? 

•	 Varför ser det ut så? 

•	 Kan vi urskilja en maktstruktur/norm? 

Norm = underförstådda och allmänt delade regler 

för hur vi ska vara, se ut, göra och förhålla oss till 

varandra. De som uppfyller många normer ses som 

neutrala. Ibland kan det vara viktigt att sätta ord 

på det normala så att det lyfts fram och granskas, 

t ex CIS. På så sätt blir det normala lika märkligt 

som det avvikande och statusskillnader kan börja 

suddas ut. Vissa saker tar vi bara för givna eftersom 

de är normen i samhället, övningen är till för att 

få upp ögonen för att tänka på ett annat sätt och 

utifrån någon annans horisont. Vad är det i din roll 

som cirkelledare som du bara tar för givet? Och hur 

visar det sig? 

När vi pratar om mångfald och normkritik kommer 

vi ofta in på diskriminering. I diskrimineringslagen 

lyfts diskriminering utifrån följande kategorier: 

Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, et-

nisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt-

ning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder samt 

även graviditet och föräldrarledighet.

Steg: Ledarutveckling steg 3

Område: Kommunikation

Tidsåtgång: 30 minuter

Material: Blädderblocksark, whiteboard-
pennor, olika världskartor (upp-och-ned, 
med Asien i centrum osv...)

Världskartan
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Världskartor

Bilden ovanför är en Gall-Peters projektion av 

världskartan. På denna världskarta stämmer storle-

ken på länderna bra överrens med verkligeheten, 

men avstånden mellan länder och polerna är mer 

oproportionerliga än vad vi är vana med.

Bilden ovanför är en Mercator projection av 

världskartan. På denna världskarta är storleken 

och formerna oproportionerliga, men riktningarna 

stämmer bra med verkligheten och kartan lämpar 

sig därför bra för navigation.

Bilden ovanför är en klassisk version av en världs-

karta.

I Sveige är vi vana med att oftast se en karta med 

Europa i mitten.


