
 
 

 

Tjänster för museer och kulturinstitutioner  
Här följer en sammanställning på vilka tjänster vi erbjuder. Priserna nedan är grundpriser då 

vi skräddarsyr efter önskemål. Samtliga priser är exklusive moms. Resa samt eventuell kost + 

logi samt moms tillkommer. Vi har F-skattsedel.  

 

 

Framtagande av normmedvetet pedagogiskt program 
Vi studerar era samlingar och/eller utställningar och tar fram ett koncept för hur den kan visas 

på ett normmedvetet sätt, både som inkluderat i ordinarie verksamhet eller som eget 

pedagogiskt program avslutas med utbildning av personalen och att ni får ett manus samt 

sammanställning av metodiken.  

 

Normmedveten granskning av samlingar och/eller utställningar 

Vi går igenom och granskar era samlingar och/eller utställningar och tar fram en skriftlig 

rapport som ett underlag för er att arbeta fritt med. Rapporten tar upp möjliga förändringar 

och ger förslag på vad ni bör börja med, fortsätta med och sluta med.  

 

Stöd i utställningsprocessen 

Vi hjälper er med att arbeta inkluderande och normmedvetet i processen kring utställningar, 

både vad det gäller texter, innehåll, presentation och pedagogik.  

 

Curator 

Vi kan gå in som curator/utställningskommissarie för olika utställningar och arbeta med 

produktionen. 

 

Rådgivning 

Rådgivningtimmar som stöd i en process eller liknande. Max 10 timmar.  

 

Pris: 950/timme  

 

 

Utbildningar  
 

Grunden i normedveten pedagogik  

Föreläsning om grunden i normmedveten pedagogik från dess ursprung och teorier bakom 

med fokus på förståelse för intersektionalitet/normsamverkan, queer, hetero- och 

tvåkönsnormen, främlingskap och normalitetsbegreppet.  

Pris: 15 000:- halvdag.  

 

 

Normmedveten museipedagogik i praktiken  
Workshop med fokus på hur man kan jobba med normer i praktiken, vi utgår från våra 

erfarenheter men även era egna samlingar och/eller utställningar. Fokus ligger på metodik och 

praktik istället för teori. 

Pris: 17 000:- halvdag. 

 



 
 

 

 

Queert var det här! – En studie av fenomenet med queervisningar och en 

queerkonstpedagogik i Sverige  
En föreläsning utifrån uppsatsen med samma titel; uppsatsen studerar hur ungdomars syn på 

konst förändras när den presenteras utifrån ett normkritiskt perspektiv samt hur greppet 

använts på olika museer. Föreläsningen går även igenom queerteorier och hur dessa kan 

appliceras på konst.  

Pris: 10 000:-, två timmar.  

 

Det queera biblioteket  

En utbildning som blandar föreläsning med workshop och handlar om hur museer kan arbeta 

med HBTQ, litteraturhistoria och strategier med fokus på hur man kan jobba med frågor om 

normer och identitet utifrån sina samlingar eller kultur i allmänhet. 

Pris: 15 000 halvdag. ’ 

 

Fortsättningsinsatser – för er som vill lära er mer om normmedvetenhet.   
 

Efter heteronormen – Homonormativitet och inomspektrala maktstrukturer  

Det här är fortsättningskursen för de som kan grunderna inom normkritik och heteronorm. 

Här pratar vi om normsystem inom grupper, med fokus på HBTQ-spektrumet. Föreläsningen 

ger en grundläggande förståelse och går även in på hur institutioner kan arbeta med frågan.  

Pris: 10 000:-, två timmar.  

 

Den Homosexuella som den Andre – Att göra en svensk bög 

I den här föreläsningen pratar vi om HBTQ i relation till idéer om svenskhet och nation med 

fokus på kulturarv och hur kulturarvsinstutitutioner kan tänka för att förhålla sig till detta.  

Pris: 10 000:- två timmar.  

 

Additativa kulturarv - Separatistiska Kulturarv – Fallet Tumblr  

När en subkulturell/minoritetsorienterad grupps kulturarv lyftes in i majoritetens försvinner en 

del på vägen. I den här utbildningen så fokuserar vi oss på varför, var det tar vägen istället och 

strategier för kulturarvsinstitutioner att använda sig av för att förhålla sig till detta.  

Pris: 15 000:- halvdag.  

 

Den normmedvetna utställningsgranskningen  

Här jobbar vi vidare med era utställningar ute på plats där ni får använda era kunskaper i 

praktiken och jobba med praktiskt förändringsarbete. Workshopen fokuserar på att hitta vad 

som går att förändra på lång och kort sikt utifrån era egna förutsättningar både vad det gäller 

arbetssätt, produktion, innehåll och pedagogik.  

Pris: 15 000:- halvdag eller 25 000:- heldag.  

 

 

Vi skräddarsyr även på förfrågan.  

 

 

 



 
 

Program för allmänheten  
 

HBTQ och kärlekens normer  
En föreläsning om hur HBTQ har gestaltats inom kulturen rent historiskt och hur normer för 

kärlek förändrats genom till exempel lagstiftning och samhällelig moral samt varför vissa 

grupper inom spektrat har synts mer än andra. 

Pris: 10 000:-, två timmar.  

 

Paketerbjudanden  

Heldagspaketet  
Kombination av Grunden i normmedveten pedagogik och Normmedveten museipedagogik i 

praktiken. Föreläsning och workshop tillsammans, under en heldag. 

Pris: 25 000:-  

 

Heldagspaketet med fördjupning 

Kombinerar Efter heteronormen – Homonormativitet och inomspektrala maktstrukturer,  Den 

Homosexuella som den Andre – Att göra en svensk bög och Additativa kulturarv - 

Separatistiska Kulturarv – Fallet Tumblr till en gemensam heldagsutbildning om 

inomspektrala maktstrukturer, kulturarv och makt som kombineras med anpassade interaktiva 

övningar.  

Pris: 25 000:-  

 

Pridepaketet 

En kombination av halvdagsutbildning för personalen som blandar teori och praktik kring 

normmedvetenhet på museer, en kortversion, introduktion och kombination av Grunden i 

normmedveten pedagogik och Normmedveten museipedagogik i praktiken. I anslutning till 

utbildningen ges den offentliga föreläsningen HBTQ och kärlekens normer som passar bra i 

samband med Pridefiranden.  

Pris: 17 000:-  

 

Andra paketpris kan göras på förfrågan.  

 

 

Kontakt: 

Emil Åkerö 

Kulturkonsult 

emil.akero@kuppproduktion.se 

073-3269669 


