Vad är normer?
I och med den nya läroplanen för grundskola och gymnasiet så kom nya
perspektiv in i undervisningen, så som kön, normer och frågor kring identitet.
Friluftsmuseet Gamla Linköping har tillsammans med Emil Åkerö tagit fram ett
normkritiskt koncept som tar upp dessa frågor utifrån berättelsen om Carin
Nilsons villa som vi tillsammans med eleverna går igenom och analyserar.
Visningen kan fungera som en start för diskussioner i klassrummet och ger
eleverna verktyg för att kunna själva göra egna slutsatser.
Emil Åkerö arbetar bland annat för RFSL och utbildar lärare och elever i frågor om normer, identitet och
inkludering.

Carin Nilsons villa
I Carin Nilsons villa är allt i hemmet bevarat som om familjen bara gått ut tillfälligt. Hemmet är ett exempel på det
tidiga 1900-talets borgerliga miljö.
År 1913 köptes bottenvåningen av fanjunkaren Sigfrid Nilson och hans hustru Hanna. De flyttade in med sina båda
döttrar och en jungfru. Sigfrid och Hanna hade från början sex barn, fyra pojkar och två flickor. Men två av sönerna
emigrerade till USA och de andra två dog unga i TBC.
Den äldsta dottern Carin utbildade sig till sjuksköterska, ett av de få accepterade yrkena för en borgarflicka vid
1900-talets början. Men hon drömde om att få ägna sig åt konst och när hon var i fyrtioårsåldern bröt hon upp från
sitt gamla liv och blev skulptris.
Carins lillasyster Stina bodde hemma i hela sitt liv. Efter föräldrarnas död 1936 bodde hon kvar i ytterligare 23 år
fram till sin död utan att ändra på något. Varken Stina eller Carin kom att gifta sig eller skaffa familj.
Vi börjar med en visning av Carin Nilsons villa och går därefter till en angränsande lokal, för att diskutera vad
normer är, olika perspektiv och hur de ändrats över tid.
Tidsåtgång: 60-75 minuter
Kostnad: 600kr
Årskurs: Gymnasiet
Programmet går att boka under vecka 20-21
Bokning gör ni via Lotta Jerndal, Gamla Linköping
lotta.jerndal@linkoping.se
013-20 68 14
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