
Niklas Niskanen: 
”Normerna borde  
överkommas så att  
alla skulle få möjligheten 
att vara sig själva”

NÄR MAN TÄNKER 
på cheerleading så 
tänker man oftast 
på snygga tjejer som 
hoppar i korta kjo-
lar med pompoms. 
Denna uppfattning 
kommer troligtvis 

från amerikanska tv-program, men detta 
är definitivt inte vad cheerleading i verklig-
heten är. Cheerleading är en ansträngande 
sport. Den är dessutom inte bara för flickor, 
utan även för pojkar och män. Denna stere-
otyp kan även ses i andra hobbyer där ma-
joriteten av idrottarna är kvinnor, till exem-
pel i ridning. I dag håller hundratals pojkar 
och män på med cheerleading i Finland 
och betydligt mera i andra länder. Många 
av oss har blivit retade eller olikt behandla-
de bara på grund av våra fritidsaktiviteter 
och vad vi tycker om att syssla med.

TIDIGARE HAR JAG några gånger själv 
upplevt retande då jag uppfattats som an-
norlunda och normbrytande. Några har 
sagt att jag borde stå och heja på dem vid 

sidan av fältet. Oftast framkommer detta 
då jag gjort något ovanligt som pojkar kan-
ske inte i dagens samhälle vågar göra, ex-
empelvis när jag talar om något som inte så 
många pojkar vet om för att jag ofta spen-
derar mera tid med flickor. Några har tyckt 
att jag inte är så manlig eftersom jag syss-
lar med ”en sport för flickor” och då jag 
ibland uttrycker mig på ett sätt som kan-
ske inte passar in i normen för män. Några 
har även tyckt att jag inte är så sportig som 
andra för att jag inte sysslar med en riktig 
eller manlig sport. Nuförtiden är det mera 
ovanlig eftersom folk har insett hur mycket 
andra kan påverka sina kompisar runt om-
kring sig. 

JAG MINNS när jag en gång pratade med 
en gammal kvinna när jag var på väg till 
FM-tävlingarna. Hon frågade vart jag var 
på väg och när jag berättade för henne sva-
rade hon att det låter spännande och tyckte 
att jag var modig då jag gör något som är så 
pass normbrytande. Jag hoppas alla skul-
le vara så trevliga och förstå att alla bor-
de kunna göra vad de vill och vad som gör 
dem glada. Normerna borde överkommas 
så att alla skulle få möjligheten att vara sig 
själva.

MÅNGA TYCKER fortfarande att pojkar 
och män borde vara stora och starka före-
bilder – de borde syssla med fotboll och is-
hockey. Denna mall passar inte alla och gör 
det svårt för många att vara sig själva. Alla 
män är inte likadana men det betyder inte 
att de skulle vara mindre värda än andra. 
Olikheter och skillnader borde vara helt 
normala och uppmuntras i vårt samhälle.
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