Heterot frågas ut

I vårt samhälle idag antas det oftast att vi alla är heterosexuella tills något annat uttrycks,
det är en del av heteronormen*. Ofta får homo- och bisexuella personer närgångna frågor
som heterosexuella aldrig får. Det blir det ändring på i den här övningen.

Mål: Att synliggöra och diskutera heteronormen.

Instruktion:
Ställ fram två stolar mitt emot varandra framför gruppen. Förklara att du som ledare
kommer att spela en reporter från en stor dagstidning och ska intervjua en av Sveriges
största manliga fotbollsstjärnor. Fråga gruppen vem som kan tänka sig att spela denna
manliga fotbollsstjärna och be den sätta sig på en av stolarna. Vänd dig mot resten av
gruppen och förklara att intervjun egentligen skulle handla om fotbollsstjärnans senaste
matchavgörande mål, men planen har ändrats. Redaktionen har precis fått information om
stjärnans privatliv och tycker att det skulle vara intressant att fråga om det i stället.

Ställ frågorna nedan till ”fotbollsstjärnan”:
Jag har hört att du är heterosexuell, visst stämmer det?
Hur vet du det?
När insåg du att du är heterosexuell?
Hur är det att vara heterosexuell man och professionell idrottare?
Har du blivit utfryst eller mobbad av andra inom sportvärlden?
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Hur har omvärlden i övrigt reagerat på din heterosexualitet?
Är du engagerad i arbetet för heterosexuellas rättigheter?
Tacka för intervjun.

Fortsätt diskutera:
Är det vanligt att heterosexuella personer får den här typen av frågor? Varför? Varför
inte?
Hur kändes det att bli intervjuad? Hur tror ni det känns att få den här typen av frågor?
Kan ni komma på andra situationer då det syns att samhället är heteronormativt*?
Kan ni ge exempel på hur normer kring t.ex. etnicitet och funktion skapar liknande
situationer?

*Heteronormen är en norm som utgår från att det rätta, förväntade och önskvärda är att
vara heterosexuell och antingen kvinna eller man (inga andra alternativ finns). Enligt
heteronormen förväntas kvinnor och män vara olika, feminina respektive maskulina. Alla
förväntas sträva efter parförhållanden där bara en kvinna och en man blir kära i och/eller
attraherade av varandra. Att passa in på heteronormen ger många fördelar i samhället, men
heteronormen förstärker genusnormer och begränsar därför alla oavsett sexualitet.

Inspiration till övningen är hämtad från Machofabriken, SKR, ROKS, MfJ och I normens öga, Friends.
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