
                                                                                Rapport nr: 2011ht5059 
  
Institutionen för 
pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier 
Examensarbete i 
utbildningsvetenskap 
inom allmänt  
utbildningsområde 
15 hp  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbetet mot diskriminering i lokala 
styrdokument 

 
En studie ur ett normkritiskt perspektiv 

 
 

 
 

Evangelina Villar Fuentes 
 
 
 
 
 

 
 

Handledare: Lotta Brantefors 
                                              Examinator: Ylva Bergström  



2 
 

 

  



3 
 

Abstrakt  

Diskriminering kan ske både på individuell och strukturell nivå men den hämtar alltid kraft från 

outtalade normer. Normer som bär med sig föreställningar om det som anses vara normalt och 

som samtidigt pekar ut det som ställs utanför, det avvikande. Det kan därmed sägas att normer 

reglerar och kategoriserar, skapar gränser och definierar skillnad. Den som är inkluderad i 

normen märker oftast inte av den medan den som bryter mot normen löper risken att bli 

diskriminerad och kränkt. Detta uttryck för negativ särbehandling är ett samhällsproblem som 

skolan inte på något vis är förskonad ifrån. Arbetet mot diskriminering regleras av 

likabehandlingsplaner som enligt lag måste upprättas av skolorna varje år.  

 

Detta examensarbete är en kvalitativ studie av likabehandlingsplaner för grundskolan. Syftet med 

studien är att med kvalitativ textanalys belysa de föreställningar om diskriminering, synen på den 

Andre och normer som kommer till uttryck i 25 likabehandlingsplaner. Vidare undersöks om det 

normkritiska förhållningssättet slagit igenom som ett alternativ för arbetet för likabehandling. 

Studiens resultat visar att idéer om den Andre och rådande normer uttrycks tydligt i vissa fall och 

mer dolt i andra. En slutsats som studien drar är att flera skolor inkorporerat ett normkritiskt 

perspektiv i sitt likabehandlingsarbete även om det i många fall inte benämns som sådan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Likabehandlingsplaner, diskriminering, normer, den Andre, normkritik.  
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Inledning 

Under en föreläsning på AOU II presenterades, en för mig, okänd pedagogisk inriktning under 

sitt engelska namn, anti-oppressive education (Hjälmeskog 2010-10-13). Jag har alltid haft ett intresse 

för hur normer och utanförskap skapas och upprätthålls och nu fanns ett perspektiv som kopplar 

detta till pedagogik. Den anti-förtryckande/anti-diskriminerande undervisningens (ibid.) fokus på 

hur synen på den Andre kan kommuniceras till elever i undervisningen och hur normer 

återspeglas i diskriminering och förtryck skapade en vilja att studera detta mer. Efter att ha läst in 

mig lite på ämnet började en annan inriktning utkristallisera sig; normkritisk pedagogik eller 

normkritiskt förhållningssätt/perspektiv. Normkritik handlar om att synliggöra och ifrågasätta de 

osynliga regler som gör att vissa människor ses som normala och andra som onormala. Denna 

inriktning hämtar influenser från bl.a. kritisk pedagogik, feministisk forskning, queerteori och 

utbildningsvetaren Kevin K. Kumashiros (grundaren av anti-oppressive education) teorier. Alla dessa 

perspektiv är överens om att förtryck och diskriminering har sin grund i att ett visst sätt vara har 

en priviligierad ställning i samhället medan andra marginaliseras (Kumashiro 2002, s.31).  

Arbetet för lika villkor har ofta utgått från att diskriminering bör bekämpas genom tolerans 

för den Andre. Men det som sker nu är att vi rör oss mot ett perspektivskifte från en så kallad 

toleranspedagogik, som pekar ut den Andre som normbrytare, till normkritisk pedagogik som 

sätter fokus på normen genom att ifrågasätta maktstrukturerna som bygger upp densamma. Jag 

har inte hittat någon grundskola i Uppsala som uttryckligen säger sig använda ett normkritiskt 

perspektiv i sin undervisning. Däremot så tror jag att många lärare använder sig av normkritiska 

idéer som en del av det förebyggande arbetet mot diskriminering och utanförskap, utan att 

egentligen benämna dem som sådana.  

Det känns som en utmaning att koppla ihop alla dessa delar som intresserar mig; arbetet mot 

diskriminering, synen på den Andre och det normkritiska perspektivet med mitt framtida yrke 

som grundskollärare. Det är mot bakgrund av allt detta som denna studie kommer in. Den 

kommer att fokusera på skolornas lokala styrdokument som behandlar diskriminering och 

normer, för att se vilka föreställningar de uttrycker om diskriminering, den Andre och normer 

samt undersöka om det i dem finns en ansats till ett normkritiskt perspektiv. 
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Bakgrund 

Många av problemen med diskriminering och kränkningar härrör från rasism, sexism och 

homofobi. Alla dessa fördomar bygger på att normer kringskär människors handlingsutrymme 

genom att skapa och upprätthålla gränser mellan det som anses vara normalt respektive 

avvikande (Brade et al. 2008, s.14). Genom lagstiftning och andra regelverk söker det svenska 

samhället efter att minska eller eliminera alla former av förtryck och diskriminering. Men tyvärr så 

nås vi av rapporter då och då som visar hur enskilda personer eller grupper av människor 

fortfarande diskrimineras på grund av till exempel sin etnicitet, sin sexuella läggning och/eller sitt 

funktionshinder; på arbetsmarknaden, i vardagliga möten med andra, i bostadsköer och så vidare.  

Målet att motverka negativ särbehandling av människor bygger på tanken att alla människor är 

lika mycket värda. Alla ska ha samma chanser och rätten att bemötas på ett respektfullt sätt. Detta 

gäller samhället i stort och därför i förlängningen skolan, som i mångt och mycket speglar det 

rådande samhällsklimatet. Skolan bör inte förstås i isolering utan som en institution som 

iscensätter många av samhällets övriga relationer (Gruber 2008, s.26). Den har en viktig roll som 

socialisationsagent och det som sker i skolan har stor betydelse för både enskilda individer som 

för samhället i stort. Med detta följer att de normer som är rådande i samhället oftast 

reproduceras inom klassrummens väggar och kan då leda till att flera elever utsätts för 

diskriminering och kränkningar eftersom de anses avvika från normen.  

Skolverkets rapport Diskriminerad, trakasserad, kränkt? (2009) undersökte barn, elevers och 

studerandes uppfattningar om situationer där diskriminering och trakasserier förekommer inom 

utbildningsområdet. I studien fastställs att själva grunden till att diskriminering, trakasserier och 

kränkningar uppstår utgörs av de normer, och i längden hierarkierna, som finns i verksamheterna. 

Vissa normer sågs som dominanta och dessa präglade de sociala maktrelationerna. Att befinna sig 

utanför den normerande gruppen ökade risken för att bli utsatt för diskriminering, kränkningar 

och trakasserier. För att ingå i den normerande gruppen skulle man enligt respondenterna vara; 

sekulär kristen, vit och heterosexuell. Undersökningen visade också att diskriminering och 

trakasserier för det mesta sker i skärningspunkten mellan maktrelationer baserade på kön, 

sexualitet, etnicitet, funktionshinder, religion och ålder. Men även andra skäl som till exempel 

materiella resurser och utseende kunde öka risken för utsatthet (Skolverket 2009b). 

Skolan som institution är inte undantagen målet att eliminera ojämlikhet och dess arbete mot 

diskriminering och kränkningar regleras i både statliga som lokala styrdokument. 

Vad säger lagarna? 

Lag 2006:67, om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, 

även kallad barn- och elevskyddslagen, tillkom 2006 för att barns och elevers rättssäkerhet i 
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skolan skulle stärkas. Lagen var tvingande, vilket innebar att det inte var tillåtet att åsidosätta 

bestämmelserna för någon inom verksamheten (Rimsten 2010, s.9). Målet för lagen var att främja 

barns och elevers lika rättigheter samt motverka alla former av diskriminering och annan 

kränkande behandling. Som ett led i detta arbete var skolorna skyldiga att upprätta en 

likabehandlingsplan och utgå från denna i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. 

Barn- och elevskyddslagen upphörde att gälla den 1 januari 2009 och dess regler om 

kränkande behandling övergick, för en kort period, till att ingå i 14 a kap. 1985 års skollag. 

Skollagen reviderades ett år senare och reglerna om kränkande behandling ingår numera i 6 kap. 

2010 års skollag 2010:800.  Bestämmelserna om förbud mot diskriminering av barn och elever 

inarbetades däremot i diskrimineringslagen 2008:567 (Rimsten 2010, s.9). I samband med 

stiftandet av den nya lagen skapades även en ny myndighet, Diskrimineringsombudsmannen 

(DO). Det är denna myndighet som har tillsyn över att lagen följs (SFS 2008:567, s 11).  

Bestämmelserna i de nya lagarna är i princip desamma som i den tidigare barn- och 

elevskyddslagen, dock har vissa mindre förändringar skett i språkbruket. Bland annat så har 

skollagen ersatt begreppet likabehandlingsplan med begreppet plan mot kränkande behandling i 6 

kap. § 8 Plan mot kränkande behandling; 

 
Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som 

behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska 

innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under 

det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i 

efterföljande års plan (SFS 2010:800, s.24). 

 

Diskrimineringslagen använder dock fortfarande uttrycket likabehandlingsplan. Detta sker i 3 

kap. § 16 Likabehandlingsplan;  

 
En utbildningsanordnare som avses i 14 § ska varje år upprätta en plan med en översikt över de 

åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller 

studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning, dels förebygga och förhindra 

trakasserier som avses i 15 §. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som 

utbildningsanordnaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. En 

redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genomförts ska tas in i 

efterföljande års plan (SFS 2008:567, s.10-11). 

 

Det är alltså meningen att skolan varje år ska upprätta två planer för likabehandlingsarbetet; en 

plan mot kränkande behandling (enligt 6 kap. 8 § skollagen) och en likabehandlingsplan (enligt 3 

kap. 16 § diskrimineringslagen). Eftersom det i båda fallen handlar om att arbeta för alla elevers 

lika värde så rekommenderas skolorna av DO, Barn- och elevombudsmannen (BEO) och 

Skolinspektionen att sammanföra dessa planer till en, så länge innehållet uppfyller lagarnas krav 

(2009, s.2). 

 



8 
 

Teoretiska utgångspunkter och begreppsdefinitioner 

Diskriminering och diskrimineringsgrunder 

Att skyddas mot diskriminering är en mänsklig rättighet. Förbudet mot diskriminering finns 

inskrivet i flera konventioner om mänskliga rättigheter som alla tar avstamp i alla människors lika 

värde (Rimsten 2010, s.45). Diskriminering kan ske på ett individuellt plan, då en enskild individ 

behandlas illa i en specifik situation. Diskrimineringen kan även vara strukturell, den sker då på 

gruppnivå, när hela grupper särbehandlas negativt på grund av hur samhället är beskaffat. Oavsett 

form så hämtar diskrimineringen kraft från stereotyper och snäva kategoriseringar (Brade et al. 

2008, s.192). 

Begreppet diskrimineringsgrunder anger de personer eller karakteristika som skyddas av 

diskrimineringslagstiftningen. Det finns för närvarande sju diskrimineringsgrunder, men enligt 

Rimsten så utreds möjligheten till att, utifrån principen om alla människors lika värde och 

rättigheter, utforma ett generellt och heltäckande diskrimineringsförbud (2010, s.46f). 

Diskrimineringslagen fastställer diskrimineringsgrunderna till att inkludera; etnisk tillhörighet, 

funktionshinder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion och annan 

trosuppfattning, sexuell läggning samt ålder (SFS 2008:567, s.1). Skolor är skyldiga att arbeta 

förebyggande mot diskriminering på alla grunder förutom de två nya diskrimineringsgrunderna: 

ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck, som infördes samtidigt som den nya lagen 

2009. Tillsynsmyndigheterna rekommenderar ändå att skolorna arbetar förebyggande även när 

det gäller dessa grunder och att ta med dem i planen (DO, BEO & Skolinspektionen 2009, s.17). 

Det finns fem olika typer av diskriminering; direkt diskriminering, indirekt diskriminering, 

trakasserier, sexuella trakasserier samt genom instruktioner att diskriminera (Rimsten 2010, s.59). 

Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas utifrån en av diskrimineringsgrunderna. 

Mellan missgynnandet, eller effekten av den, och diskrimineringsgrunden ska det finnas ett direkt 

orsakssamband. Indirekt diskriminering innebär att en regel eller bestämmelse som verkar neutral 

diskriminerar en person när den omsätts i praktiken, till exempel drabbar ett förbud mot alla 

huvudbonader i klassrummen den som på grund av sin religion täcker håret. Därmed är 

diskrimineringen indirekt, men drabbar den enskilda lika fullt. Trakasserier är även de kopplade 

till diskrimineringsgrunderna och är fysiska eller verbala beteenden som kränker ett barns eller 

elevs värdighet. Nedsättande kommentarer, förlöjligande och utfrysning är exempel på 

diskriminerande trakasserier. Sexuella trakasserier innebär oönskat beteende av sexuell natur som 

kränker den drabbades värdighet. Den sista typen av diskriminering handlar om att någon ger 

order eller instruktioner om att diskriminera någon annan på ett av de tidigare nämnda sätten 

(SFS 2008:567, s. 2, Rimsten 2010, s.59-76).  



9 
 

Annan kränkande behandling räknas även som trakasserier men den skiljer sig från de tidigare då 

den inte är kopplad till diskrimineringsgrunderna, till exempel trakasserier på grund av vikt eller 

utseende hamnar under denna kategori.  

Normer och den Andre  

Normer kan, enligt Brade et al., beskrivas som ”underförstådda och allmänt delade regler för hur 

vi ska bete oss mot varandra samt tycka och tänka i olika frågor” (2008, s.18). Dessa normer 

hjälper oss i vårt dagliga liv, de är sociala koder som underlättar relationerna med andra 

människor, som till exempel att vi hälsar med höger hand eller att vi inte går förbi och knuffar 

folk på gatan. Men det finns andra normer som begränsar vårt handlingsutrymme och som i 

värsta fall kan leda till diskriminering och förtryck. Normer som anger vad som är tänkt vara ett 

normalt beteende eller ett normalt sätt att vara och tänka. Dessa normer skiljer människor åt i 

fråga om makt, roller och status. Genom att en norm alltid lyfter fram det som anses vara 

normalt bär den också alltid med sig föreställningar om det som hamnar utanför, det icke-

normala. Hela tiden skiljs någon eller några ut som annorlunda eller problematiska. Människor 

sorteras in i kategorier utifrån normer och deras beteende förväntas vara det rätta utifrån dessa. 

Martinsson & Reimers fastslår att det inte är kategorierna som regleras av normerna utan det är 

snarare normerna som gör kategorierna. Detta skapande av kategorier är i den meningen alltid en 

makthandling (2008, s.9). Makten möjliggörs och skapas av föreställningarna om det självklara 

och det normala och det är en makthandling att skilja ut någon från det normala. Normerna är 

begränsande så till vida att de sätter upp ramar för vilka vi är och vad vi tillåts göra med våra liv. 

De som är inkluderade i normen märker ofta inte av den medan den som bryter mot normen 

riskerar att utsättas för bestraffning; ”[t]ydliga normbrott bestraffas genom allt från suckar och 

blickar till trakasserier och hatbrott” (Brade et al. 2008, s.19). Normer handlar därmed om makt 

eftersom det är den som tillhör normen som har makten att avgöra om normavvikaren ska 

accepteras eller inte.  

Normer kan kopplas till andra identitetsskapande handlingar som delar upp oss i vi och dem. 

Den Andre är benämningen på den som inte riktigt är som vi-gruppen, den som inte följer 

normerna, den som står utanför gruppen och därmed är annorlunda. Att betraktas som 

annorlunda kan få konsekvenser i umgänget med andra, i det sociala livet. Förväntningarna på 

ens beteende samt värderingarna av detsamma kopplas till den kategori man uppfattas tillhöra. 

Bemötandet kan variera beroende på om man uppfattas som kvinna, man, heterosexuell, 

homosexuell, invandrare, svensk och så vidare. Utifrån denna indelning kan människor utsättas 

för risken att drabbas av diskriminering och kränkningar (Brade et al. 2008, s.14). Att man tillhör 

en viss kategori kan föra med sig vissa fördelar ibland, men kan samtidigt innebära nackdelar i 

andra sammanhang. Säfström för i samband med detta en diskussion om att det är väldigt sällan 

som en människa beskrivs eller låter sig beskrivas av enbart en kategori. Han fortsätter med att 

skriva att ”[d]en mängd kategorier som beskriver en person är beroende av situation snarare än av 
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personens vara” (2005, s.88). Denna komplexitet leder enligt Säfström till möjligheten att den 

Andre blir någon snarare än någonting i mötet med vi-gruppen (ibid.). Men för att nå dit krävs 

kunskapen att identiteter, kategorier och normer påverkar varandra sinsemellan. 

Intersektionalitet 

Detta begrepp används för att peka på att olika normer påverkar, samverkar och förstärker eller 

försvagar varandra (Brade et al. 2008, s.22, s.195). Människor ingår i olika kategorier och påverkas 

därför av fler normer än av till exempel de för genus och sexualitet. Normer för etnicitet, religion 

och funktionsförmåga sätter även de ramar för handlingsutrymmet och påverkar våra 

möjligheter. Eftersom identiteter alltid är sammansatta och multipla så leder detta till att 

skillnadsskapande kategorier samspelar. Lykke (2005) anser intersektionalitet vara ett användbart 

begrepp för att diskutera hur bland annat genus, etnicitet, ras, klass och sexuell identitet är 

inflätade i varandra (2005, s.7).  Kategorierna vi tillhör skär in i varandra och det är i 

skärningspunkten mellan dessa som intersektionaliteten har sitt vetenskapliga fokus. 

Kategoriernas rangordning i samhället leder till maktrelationer som ger vissa grupper fördelar 

över andra. Enligt Bromseth samspelar dessa maktrelationer på komplexa sätt i skapandet av 

norm och avvikande (2010, s.30).   

Ahrne (2010) förklarar intersektionalitet som ett analysverktyg för att undersöka hur 

människor identifieras utifrån, och rör sig inom, såväl en klasstruktur som ett genussystem och i 

etniska relationer (2010, s.149). Han fortsätter med att konstatera att de olika positioner som en 

människa kan inneha i det sociala landskapet kräver en intersektionell analys som fokuserar på 

skärningspunkten mellan dessa positioner och/eller kategorier (ibid.). Intersektionalitet är ett sätt 

att tänka om ojämlikhet och orättvisor där olika kategorier sammanfaller och där olika former av 

makt kan antingen gå ihop eller ställas mot varandra (Ahrne 2010, s.163). 

Förändringsstrategier: tolerans och normkritik 

Det finns olika uppfattningar om hur man ska gå tillväga för att möta och arbeta mot 

diskriminering inom utbildningsområdet. Kumashiro (2002) urskiljer fyra olika förändrings-

strategier inom utbildningsväsendet som kan analyseras var för sig även om de oftast interagerar 

med varandra; (1) Education for the Other (Utbildning för den Andre), (2) Education about the Other 

(Utbildning om den Andre), (3) Education that is Critical of Privileging and Othering (Undervisning 

som är kritisk mot strukturellt förtryck och andrafiering) samt (4) Education that Changes Students 

and Society (Undervisning som förändrar eleverna/studenterna och samhället) (Kumashiro 2002, 

svensk översättning efter Hjälmeskog 2010-10-13). Skillnaderna mellan dessa olika strategier är 

att medan de två första varken synliggör normerna som skapar den Andre eller ställer sig kritisk 

till dem så strävar de två sistnämnda till att lyfta fram och kritisera normerna (Bromseth 2010, 

s.34).  
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Kumashiro (2002) fann i sin studie att de flesta förändringstrategier som var aktuella inom 

utbildningsväsendet tillhörde antingen den första eller andra kategorin. Den första strategin, 

utbildning för den Andre, sätter fokus på att förbättra situationen för de grupper som är 

andrafierade eller på något sätt förtryckta i, och av resten av samhället. Diskrimineringen tar sig 

uttryck i synlig form där vissa elever i skolan behandlas illa av andra elever, lärare och personal, 

men även i ett förtryck som inte syns. Fördomar om och förväntningar på den Andre, som 

påverkar behandlingen av densamme är exempel på en osynlig form av marginalisering. Bromseth 

sätter in Kumashiros resultat in en svensk kontext då hon exemplifierar utbildning för den Andre 

med indelningen av klasser i kill- respektive tjejgrupper med tanken på att stärka tjejerna. Här är 

tanken att den Andre (i detta fall tjejerna) ska gynnas genom att undervisningen anpassas till deras 

behov (Bromseth 2010, s.34).   

Den andra strategin, utbildning om den Andre, lägger ännu mer fokus på den Andre som 

avvikande grupp. Denna strategi strävar till att förebygga diskriminering genom att skapa empati 

för, och/eller öka kunskapen om, den Andre (ibid.). Detta ger en bild av att den Andre är någon 

som ska tolereras av majoriteten, men dikotomin vi/de kvarstår. Bromseth ger här exempel på 

temadagar där kunskap om den Andre lyfts upp för att sedan ignoreras resten av dagarna under 

läsåret. Denna kategori har, enligt Bromseth, på senare tid benämnts som toleranspedagogik 

(2010, s.35). Denna term är inte på något vis vedertagen men har lyfts fram som ett 

samlingsnamn på andrafokuserade strategier som bygger på tolerans.    

Det problematiska med toleranspedagogiken utifrån ett normkritiskt perspektiv är dess 

oförmåga att synliggöra och/eller problematisera den begränsande normen och den ojämlika 

maktrelation som skapar den Andre och som ofta ligger bakom diskriminering och förtryck 

(Bromseth & Darj 2010). Den skeva maktbalansen mellan de som tolererar och de som tolereras 

diskuteras bland annat av Hastrup (2002) som menar att;  

 
In objectifying ’the other’, that is also in tolerating them, we are imperceptibly prone to see them 

as somehow inferior to ourselves […]. The very notion rests on a certain asymmetry between the 

tolerant and the tolerated that belies the equality it professes […] (2002, s.85).  

 

Reimers utvecklar denna tanke när hon menar på att tolerans inte letar efter orsakerna till varför 

vissa beteenden och människor ses som avvikande och konstiga. Eftersom det inte sker någon 

ansats till förändring så lämnas normer och värderingar ifred att marginalisera och utestänga 

människor (2008, s.107f).  

Till skillnad från de tidigare nämnda strategierna som båda syftar till att på något vis hjälpa den 

Andre så rör sig normkritisk pedagogik inom Kumashiros två resterande strategier, som strävar 

efter att komma bort från uppdelningen som skapar den Andre.  

Den tredje strategin; undervisning som är kritisk mot strukturellt förtryck och andrafiering, 

handlar främst om kunskap och handling (Kumashiro 2002, s.47). Läraren och eleverna ska 

kritiskt granska hur privilegier och makt skapas och upprätthålls i samhället och i skolan. Att inta 
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ett kritiskt förhållningssätt innefattar även att få syn på sig själv och se hur man ibland är 

privilegierad och ibland är den Andre. Det handlar om att se den egna positioneringen och hur 

man positionerar andra i sociala strukturer (ibid., s.46). Det är en process som startar med 

kunskap om förtryck som sedan, enligt Kumashiro, omsätts i ett socialt motstånd mot densamma 

(2002, s.45ff). Det är detta som skiljer denna strategi från de tidigare; det räcker inte med att bara 

väcka empati för den Andre utan man måste också aktivt arbeta för förändring av samhället så att 

andrafiering inte uppstår.  

Kumashiros fjärde strategi; undervisning som förändrar eleverna/studenterna och samhället, 

går ett steg längre då den utgår från att förtryck produceras av diskurser (tankesätt som 

privilegierar vissa men marginaliserar andra) som återupprepas dagligen tills de blivit stereotyper. 

På detta sätt reproduceras hierarkier i samhället (Kumashiro 2002, s.50). Det räcker inte med att 

förbjuda det förtryckande talet men inte heller att lyfta fram och kritisera de diskriminerande 

strukturerna och ideologierna. Förändring sker istället då lärare och elever aktivt börjar delta i att 

utmana de rådande diskurserna som inkluderar och exkluderar människor. Att till exempel återta 

ord, det vill säga lägga till nya betydelse till ett visst begrepp, bidrar till att själva begreppet 

förändras. Det sker en omförhandling om ordens innebörd som enligt Nordenmark & Rosén kan 

”ta udden av den tidigare nedvärderande innebörden” (2008, s.83). Samtidigt är det viktigt att 

vara medveten om att orden som omförhandlas alltid ingår i en underordningsstrategi, att orden 

alltid kopplas till antingen identiteter och/eller handlingar som står utanför normen som till 

exempel ”blatte”, ”neger” och ”bög” (ibid.).   

Normkritik handlar om att synliggöra och ifrågasätta normer och privilegier. Det handlar även 

om att granska dessa utifrån de konsekvenser och de maktstrukturer som följer med dem. 

Genom att synliggöra normerna snarare än det som uppfattas som avvikande ämnar de 

normkritiska perspektiven att förändra ojämlika maktrelationer (Nordenmark & Rosén 2008, 

Brade et al. 2008, Bromseth & Darj 2010). Istället för att göra diskriminering och marginalisering 

till ett problem för individer så lyfts problemen till en samhällelig nivå när normerna granskas, 

snarare än individerna som utsätts eller individerna som behöver ändra sitt beteende (Reimers 

2008, s.108). 
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Tidigare forskning 

Denna studie hamnar under det vetenskapliga forskningsfältet som brukar benämnas mångkultur. 

I detta område ingår flera olika forskningsteman som bland annat fokuserar på identitet, 

andraspråkselever, inkludering och exkludering, mobbning, praktiskt värdegrundsarbete, 

likabehandling samt barns och elevers sociala relationer i skolan. Bland avhandlingarna om 

diskriminering och kränkande behandling inom utbildningsområdet, så finns till exempel 

Skolvardag med rörelsehinder (2008) av Göran Nygren, som bland annat visar hur självbilden hos 

elever med rörelsehinder styrs av omgivningens föreställningar och bemötande; samt Den romska 

minoriteten i majoritetssamhällets skola: Från hot till möjlighet (2006) av Christina Rodell Olgaç, som 

behandlar hur skolan ger upp sin roll som utbildare när den skyller elevernas bristande 

skolkunskaper på den romska gruppen och dess kultur. Elevernas etnicitet exkluderas från 

skolmiljön och detta får långtgående konsekvenser för eleverna. Rickard Jonssons avhandling 

Blatte betyder kompis: Om maskulinitet och språk i en högstadieskola (2007) behandlar hur invandrarkillen 

skapas och kommuniceras av både samhället och skolan men även av ungdomarna själva. 

Jonssons resultat visar att den Andre konstrueras genom kategoriseringar baserade på etnicitet, 

genus samt heteronormativitet och uttrycks bland annat genom språk, attityd och klädsel. 

Forskningen vad gäller likabehandlingsplaner är däremot begränsad. Det som finns är främst 

uppsatser och examensarbeten utförda av studenter. Dessa undersökningar varierar i både 

omfång och val av metoder då de rör sig mellan att vara textanalyser och/eller intervjubaserade 

studier. Flera inriktar sig på att jämföra likabehandlingsplaner i olika skolor och län, några 

fokuserar på ansvarskedjan och handlingsplanen medan andra fokuserar mer på de statliga 

styrdokument som reglerar arbetet mot diskriminering, eller så utgår studierna från ett specifikt 

område som till exempel mobbning eller homosexualitet och kopplar det till skolornas 

likabehandlingsarbete (se t.ex. Larsson 2009, Billström 2010, Johansson & Strandberg 2011, 

Ahlabo & Blickby 2011). 

Normkritisk pedagogik och normkritiska förhållningssätt är relativt nya begrepp så det finns 

väldigt lite forskning, det finns till exempel inte några avhandlingar i ämnet. Enligt Rosén så har 

det normkritiska perspektivet i Sverige förvisso präglats av vetenskapliga diskurser och 

teoribildningar men det har främst vuxit fram utanför den akademiska världen (2010, s.69). De 

texter som finns handlar främst om det normkritiska perspektivet i sig; dess utveckling från 

queerpedagogiken samt det teoretiska ramverket runt begreppet normkritik (Bromseth & Darj 

2010, s.12). Det finns även skrifter utgivna av ideella organisationer som behandlar normer och 

normbrytande undervisning, som till exempel I normens öga (2008), utgiven av Friends samt Bryt! 

(2005), utgiven av RFSL Ungdom. Detta material är främst metodbaserade och därmed mer 

praktiskt orienterade, men det ingår även vissa mer teoretiska diskussioner och analyser kring 

normer och begreppet normkritik.  
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Viss forskning finns som kommer nära denna studies ansats att koppla likabehandlingsplaner 

med normer och synen på den Andre. Sabine Gruber, till exempel, som problematiserar hur 

skolan konstruerar etniska skillnader utifrån normer om klass och kön i När skolan gör skillnad 

(2008). Forskningsresultaten av hennes fältstudie visar hur lärare bidrar till att skapa och 

reproducera skillnader mellan eleverna. Sättet att tala om och urskilja olika elever aktualiserar inte 

bara en rad föreställningar om skillnader, Gruber tolkar det även som ”en upptagenhet vid 

skillnader” (2008, s.17). I hennes studie framgår det att idéer eller föreställningar om 

annorlundahet knyts till kategorin invandrarelever. Denna kategorisering är inte på något sätt en 

självklar differentiering utan är snarare en indelning som lärarna använder sig av och tillskriver 

mening. De svenska eleverna förbinds på samma gång med olikhetens motsats, nämligen det som 

är lika och utgör norm. Denna differentiering mellan etniska kategorier upprätthålls av det som 

Gruber kallar skolans toleransprojekt (2008, s.14). Hon ställer sig kritisk till dessa 

toleransambitioner då hon anser att de både genererar och upprätthåller ett särskiljande. Ett 

särskiljande som präglas av över- och underordning då det handlar om ett vi som tolererar dem.  

I likhet med Gruber så diskuterar texterna i Lena Martinsson & Eva Reimers (red.) Skola i 

normer (2008), hur skolan är en arena där utestängande normer blir till, upprepas och därmed 

naturaliseras. Texterna studerar hur föreställningar om normer kan ligga till grund för 

uteslutningar samt över- och underordning. Dessa texter utgår främst från normerna för 

sexualitet, men tar även i vissa kapitel upp kategorierna ålder, kön, klass och nationalitet. Men till 

skillnad från Grubers forskning så pekar artiklarna i Martinsson & Reimers på att normerna i 

vissa fall utmanas och prövas av både lärare och elever. Texterna lyfter fram hur motsägelsefulla 

och osäkra normer kan vara. Genom att avslöja normerna som konstruktioner, skapas enligt 

författarna ett utrymme för förändring av dem. Normernas motsägelsefullhet visar att det är fullt 

möjligt att tänka och förstå världen på andra sätt (2008, s.11). Skola i normer lägger därmed fokus 

på dekonstruktion av normer för att öppna upp dem för fler förståelser och tolkningar. Därmed 

kan man säga att författarna i Skola i normer intar ett normkritiskt förhållningssätt även om de 

själva inte benämner den som sådan. 

Det finns även vetenskapligt grundade fackböcker som bidragit till spridningen av det 

normkritiska förhållningssättet. I Lika värde, lika villkor? (2008) betonar Love Nordenmark och 

Maria Rosén vikten av förebyggande arbete i skolorna och lyfter i samband med detta 

likabehandlingsplaner samt vilka organisatoriska förutsättningar som krävs för ett långsiktigt 

förändringsarbete. De poängterar även behovet av normkritisk pedagogik i strävan att skapa lika 

villkor för alla elever. Normkritisk pedagogik – makt, lärande och strategier för förändring (2010) av 

Bromseth & Darj (red.) kan även den sägas tillhöra den forskningsbaserade facklitteraturen. Det 

är en antologi från Centrum för genusvetenskap på Uppsala universitet som studerar vad 

normkritiska perspektiv kan innebära och hur de kan användas i olika verksamheter. Texterna är 

skrivna av både forskare och praktiker som ingår i ett queerpedagogiskt nätverk som behandlar 

lärande och förändringsstrategier utifrån frågor kring bland annat genus, sexualitet, kön och makt.  
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Problemformulering 

Det grundläggande syftet med en likabehandlingsplan är att främja barns och elevers lika 

rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder eller sexuell läggning (Skolverket 2009a, s.11). Alla skolor ska upprätta en 

likabehandlingsplan som ska innefatta konkreta åtgärder i arbetet mot diskriminering, trakasserier 

och kränkande behandling. Planen ska vara utarbetad efter den enskilda skolans behov och den 

ska utvärderas och revideras varje år. Enligt Martinsson & Reimers upprepas och återskapas 

normer och kategorier i styrdokumenten för skolan och de kan därmed ses som materialiseringar 

av normer (2008, s.29). Detta gör likabehandlingsplanerna till viktiga dokument att skärskåda då 

de på mer eller mindre tydliga sätt uttrycker vilka rådande normer som finns i skolorna. Genom 

att lyfta fram de rådande normerna finns även utrymme att analysera det som ställs mot 

normerna, det vill säga det framställs som avvikande, som den Andre. 

Lagarnas krav på upprättande av likabehandlingsplaner samt Skolverkets skrivelser om att det 

normkritiska perspektivet behövs för att komma till rätta med trakasserier och kränkningar 

(Skolverket 2009b, Bromseth & Darj 2010, s.14), ger skolorna ett ypperligt tillfälle att inkorporera 

dessa tankar i sina dokument. Frågan blir följaktligen om skolorna redan uttryckligen gör det eller 

om man kan se tendenser på att detta nya tankesätt ändå är på gång utan att det benämns som ett 

normkritiskt perspektiv.  

Syfte och frågeställningar 

Examensarbetet har som syfte att belysa de föreställningar om diskriminering och normer som 

kommer till uttryck i olika skolors likabehandlingsplaner. Genom att lyfta fram rådande normer i 

styrdokumenten kommer även det som framställs som avvikande, den Andre, att analyseras ur ett 

normkritiskt perspektiv. 

För att uppnå undersökningens syfte kommer studien att utgå från dessa frågeställningar; 

 Vilka normer och idéer om den Andre framställs i likabehandlingsplanerna? 

 Vad i formuleringarna om diskriminering, normer och den Andre kan sägas ha en 

ansats till ett normkritiskt förhållningssätt? 
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Metod 

Den kvalitativa textanalysen fokuserar på att lyfta fram det viktiga i en text genom att skärskåda 

textens delar, helhet samt den kontext som utgör inramningen till textens innehåll. Denna 

tolkningstradition, som kallas hermeneutik, går ut på att läsa, förstå och skapa mening ur texter. 

Utgångspunkten för en hermeneutisk tolkning kan antingen vara utifrån textförfattarens 

perspektiv eller utifrån läsarens tolkning av texten (Widén 2009, s.138). Det centrala i texten ses 

som mer än summan av delarna, detta innebär att vissa delar av innehållet ses som viktigare än 

andra (Esaiasson et al. 2007, s.237). Metodpraktikan går vidare med att beskriva det centrala i 

genomförandet av denna metod, ”Det handlar om att läsa aktivt, att ställa frågor till texten och 

att se efter om texten, eller man själv, kan besvara dessa frågor” (ibid.). Dessa textanalytiska 

frågor karaktäriserar olika typer av användningsområden för metoden. Skillnaden ligger i hur 

frågorna förhåller sig till textens innehåll; det finns frågor som handlar om att systematisera 

innehållet medan andra frågor handlar om att kritiskt granska samma innehåll.  

Denna studie fokuserar på innebörd och tolkning av innehållet i lokala styrdokument och 

besvarandet av forskningsfrågorna kommer att utgå från en metod inom kvalitativ textanalys som 

av Säfström (1999) benämns som perspektivförskjutning. Studiens syfte att klargöra specifika 

föreställningar som uttrycks i en text kräver en syftesrelaterad och tolkande läsning. Det Säfström 

presenterar är en omvänd lässtrategi som vilar på begreppen understanding (som i denna kontext 

refererar till inläsning) och overstanding (refererar till utläsning) (1999, s.241f). Med inläsning menas 

att texten läses utifrån formulerade frågeställningar och ett uttalat syfte, texten görs så att säga 

bekant då en förståelse nås utifrån textens egna villkor. Nästa fas, utläsningen, lyfter fram sådant 

som texten utesluter och/eller tar för givet. Den klargör vad textens egna villkor består av, då den 

sätts i relation till perspektivet, teorin och förskjutningen. Den perspektivförskjutning som 

uppstår när man läser en text genom att skifta mellan dessa två läsarter ska enligt Säfström leda 

till en insikt ”om vårt tänkande, vårt beteende och om våra institutioner” (1999, s.243). Till detta 

tillkommer det normkritiska perspektivet som genom att fokusera på synliggörandet av normer 

ställer helt andra frågor till innehållet. Hur allt detta kommer att ske rent konkret redogörs för 

nedan.   

Urval 

När det gäller urvalet av material till studien så kommer det att centreras kring lokala 

styrdokument för 27 kommunala grundskolor i och kring Uppsala. Enligt Esaiasson et al., är det 

optimala i alla urvalssituationer att analysera allt relevant material men de fortsätter sedan med ett 

resonemang om det kan finnas praktiska begränsningar till att granska en alltför stor volym 

samlat material (2007, s.248f).  
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I valet mellan ett brett eller snävt materialurval så landar denna studie lite mellan stolarna 

eftersom dessa 27 skolor ingår i två näraliggande skolområden, så det geografiska området i sig är 

relativt snävt. Däremot är den geografiska och sociopolitiska spridningen inom områdena väldigt 

brett. Bland de undersökta skolorna finns både rurala och urbana skolor; storleken på skolorna 

varierar kraftigt (några är förskoleklass (F)-åk 3, andra är F-5, F-6, F-9, åk 6-9 samt 7-9); vissa 

skolor har stor andel elever från resursstarka hem medan andra ligger i socialt utsatta områden 

där majoriteten av eleverna har utlandsfödda föräldrar med en icke-akademisk bakgrund; tre av 

skolorna har förberedelseklasser för nyanlända elever; slutligen så har sex av de 27 skolorna 

särskoleverksamhet. Valet av de två skolområdena och dess karakteristika känns strategiskt med 

tanke på studiens inriktning på diskriminering och normkritik. Skolornas skillnader gör att fler 

föreställningar om normer och idéer om andrafiering kan lyftas fram för analys. 

Utfallet av urvalet är 25 likabehandlingsplaner från 27 skolor eftersom två set om två skolor 

har gemensamma planer. Alla planer utom en har hämtats från respektive skolas hemsida, en 

skola hade inte laddat upp sin reviderade plan så den skickades, efter förfrågan, via mail istället. 

Då studien utgår från ett relativt begränsat antal analysenheter så finns det inga ambitioner att 

generalisera dess resultat.   

Genomförande 

Alla skolor vars lokala styrdokument har undersökts inom ramen för denna studie har tagit till sig 

tillsynsmyndigheternas rekommendation om att slå ihop skollagens plan mot kränkande 

behandling och diskrimineringslagens likabehandlingsplan. Skolornas respektive planer kallas 

genomgående för likabehandlingsplan. Detta förfarande kommer även gälla för denna studie, 

planerna kommer att benämnas likabehandlingsplan eller endast plan. 

Det finns ingen lag som bestämmer vad en likabehandlingsplan ska innehålla, däremot finns 

det riktlinjer i form av allmänna råd (Skolverket 2009a). De statliga myndigheterna som har tillsyn 

över lagarna har däremot utgivit en handledning till skolorna som formulerar vad som ska ingå i 

en likabehandlingsplan (DO, BEO & Skolinspektionen 2009, s.25).  Då varje skola utformar 

planen utifrån sitt eget behov leder det till att de flesta ser olika ut. De undersökta 

likabehandlingsplanerna skiljer sig bland annat åt vad gäller omfång, innehåll och fokus. Deras 

längd varierar från 3-27 sidor, med ett genomsnitt på cirka 12 sidor/plan.  

Det ska även sägas att det inte är planerna i sin helhet som undersöks och analyseras utan 

endast de specifika delar i planen vars innehåll berör den Andre och normer. De delar som valts 

bort i likabehandlingsplanerna är främst det åtgärdande arbetet som består av handlingsplanen 

som fastställer arbetsgången/rutinerna samt ansvarsfördelningen vid konstaterade fall av 

diskriminering och kränkande behandling.  

De formuleringar som antyder eller uttrycker föreställningar om normer och den Andre lyfts 

fram i resultatdelen. Där kommer de sättas in i ett sammanhang och beskrivas genom en rak och 

neutral inläsning. Detta innebär att delar av texterna kommer att väljas ut och sorteras utifrån 
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frågeställningarna. Inläsningen består i att resultatdelen endast kommer att behandla vad texterna 

i princip utsäger, det är en inläsning utan tolkning.  Innebörden av de uttryckta föreställningarna 

kommer sedan att utläsas/tolkas i analyskapitlet. Utläsningen kommer att säga något om 

materialet i relation till de presenterade teorierna och det uppställda syftet.  

Forskningsetiska överväganden  

Det finns forskningsetiska principer för hur humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning ska 

bedrivas; för hur forskaren ska bemöta de som ska medverka i studien samt hur källmaterialet ska 

hanteras. Det bör råda en balans mellan kravet att forska för att nå samhällsutveckling, det s.k. 

forskningskravet, och kravet på att enskilda individers integritet inte ska kränkas i forskningens 

namn, det s.k. individskyddskravet (Vetenskapsrådet 2002, s.5). Detta förutsätter dock att det 

ingår individer i studien som blir observerade och/eller intervjuade. Eftersom denna studie 

endast kommer att bygga på skriftligt källmaterial så kommer dessa principer inte att tillämpas på 

ett direkt sätt. Detta innebär inte att textanalyser kan bedrivas lättvindigt utan några som helst 

forskningsetiska tankar bakom. Utöver de redan nämnda kraven finns en god sed i forskning som 

ska upprätthållas av alla forskare. Här handlar det om att minimera risken för oredlighet i 

forskning genom att öka graden av insyn i forskningsprocessen (SOU 1999:4).  

 
Med oredlighet i forskning menas att en forskare avsiktligt och på ett vilseledande sätt gör avsteg 

från de vetenskapliga kraven eller medvetet bryter mot allmänt accepterade etiska normer (ibid., 

s.53). 

 

Brott mot god sed i detta sammanhang inkluderar bl.a. plagiat och fabricering av data. Med detta 

menas att antingen resultaten och/eller tolkningen av källmaterialet bygger på andras forskning 

som inte refereras till på ett korrekt sätt eller att data justeras för att passa in i resultatet. För att 

komma till rätta med detta anser Kommittén om forskningsetik att resurser ska satsas på ett 

förebyggande arbete i högskolorna bl.a. genom att poängtera vikten av en god 

dokumentationsordning, lämplig arkivering av material samt öppenhet i hela forsknings-

processen (SOU 1999:4, s.68-72). 

Källmaterialet som ligger till grund för denna studie är olika skolors likabehandlingsplaner. 

Dessa lokala styrdokument räknas som allmänna handlingar och faller därmed under 

offentlighetsprincipen. Denna princip innebär att både massmedierna och allmänheten har rätt till 

insyn i statens och kommunernas verksamhet (Regeringskansliet 2009, s.7). De texter som 

studien kommer att utgå från finns att tillgå på respektive skolas hemsida. Det har därför inte 

varit aktuellt att informera skolorna om att deras lokala styrdokument kommer att studeras och 

analyseras. Däremot så kommer skolorna att anonymiseras i resultatdelen då det är innehållet och 

dess innebörd som är det viktiga i denna studie snarare än vilken skola som uttrycker vad.  

Skolorna kommer att benämnas utifrån ett kodsystem där de tilldelas en siffra och en bokstav, 
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där siffran står för skolområdet medan bokstaven följer originalnamnet i alfabetsordning. 

Skolornas namn respektive koder finns tillgängliga i bilaga 1.  

Reflektion över metoden 

Textanalys som metod kan vara komplicerad då det i den ingår flera olika metoder, som på olika 

sätt påverkar informationen som samlas in. Utifrån vilken textanalysmetod man väljer lyfts vissa 

saker fram medan andra görs osynliga. På det viset finns alltid en möjlighet att få helt olika 

resultat och tolkningar av samma text beroende på vilken metod man valt. I just denna studie, där 

syftet är att belysa föreställningar, har det varit nödvändigt att ta till texter producerade av 

skolorna för att undersöka vilka uppfattningar om den Andre och normer som uttrycks. 

Eftersom det handlar om att undersöka både det som skrivs och det som sägs mellan raderna så 

föll valet på en textanalysmetod som fokuserar på syftesrelaterad in- och utläsning.  

Att normer liksom andrafiering ofta är underförstådda och outtalade, begränsade och 

komplicerade metodvalet ytterligare då frågorna som ställs till texten berör det som i egentlig 

mening inte sägs. Delar av studiens syfte skulle kanske ha kunnat besvaras med andra metoder 

som till exempel intervju av de pedagoger som författar skolornas likabehandlingsplaner men 

frågan är hur mycket av det outsagda hade kommit fram i ljuset då? En enkätstudie hade kanske 

fått fram ett mer kvantitativt resultat om huruvida det normkritiska förhållningssättet 

implementerats i skolornas arbete mot diskriminering eller inte. Men det skulle inte, på samma 

sätt som en textanalys, ha klargjort vilka föreställningar som uttrycks. Här är vi inne på studiens 

validitet, det vill säga om den empiriskt undersöker det den säger sig vilja undersöka rent 

teoretiskt (Esaisson et al. 2007, s.62). Som tidigare framförts så har denna studie intern validitet då 

den drar sina slutsatser från det empiriska material som samlats in. Däremot så är den externa 

validiteten inte lika hög då det begränsade antalet analysenheter inte kan sägas representera mer 

än vad som egentligen har undersökts. Validitetsproblemen har i största möjliga mån begränsats 

då de teoretiska begreppen står i relation till empirin även om begrepp som normer, tolerans, den 

Andre, intersektionalitet, samt till viss del även makt, är komplicerade att förhålla sig till och även 

att tolka. Graden av reliabiliteten kan däremot sägas vara ett större problem i detta sammanhang 

eftersom det empiriska materialet som undersökts, enligt lag, ska revideras varje år. Detta för med 

sig att empirin som ligger till grund för denna studie är obeständig när den endast finns tillgänglig 

vid en specifik tidpunkt. Studien skulle därmed kunna få ett helt annat resultat om den görs om 

vid ett senare tillfälle, trots användandet av samma metod och samma analysenheter.  
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Resultat   

Examensarbetets syfte att belysa de föreställningar om diskriminering, synen på den Andre och 

normer som kommer till uttryck i likabehandlingsplaner utgår från två frågeställningar; Vilka idéer 

om den Andre och normer presenteras i likabehandlingsplanerna? Vad i formuleringarna om 

diskriminering, den Andre och normer kan sägas ha en ansats till ett normkritiskt 

förhållningssätt? 

För att underlätta den vidare läsningen så kommer varje frågeställning motsvaras av en 

underrubrik, där respektive resultat presenteras. I nästa kapitel kommer dessa resultat att tolkas 

och analyseras.  

Föreställningar om normer och den Andre i likabehandlingsplanerna  

Idén om normer och den Andre presenteras inte särskilt tydligt i någon plan, däremot kan man se 

att det finns en strävan att arbeta för lika villkor och överbrygga olikheter. Endast en skola har 

något de kallar normbrytande undervisning i åk 6-9, där tanken är att ”belysa samhällets normer 

på ett sätt som gör eleverna mer toleranta mot dem som bryter mot dessa” (skola 2I). En 

formulering som denna är rätt unik då de flesta skolor har mer allmänna formuleringar som till 

exempel ”när barnen förankrat värdegrunden och behandlar andra människor med respekt och är 

öppna för andra betyder det att ingen diskriminering/trakasserier kan ske” (skola 1C). Eleverna 

ska med olika medel ges förutsättningar att utveckla empati och förståelse för andras känslor och 

åsikter. Många skolor poängterar att det övergripande målet med både verksamheten och 

likabehandlingsplanen är att skapa förståelse och respekt för varandras olikheter. Detta kan 

exemplifieras med skola 1E som lyfter fram sin strategi att anställa personal med jämn 

könsfördelning, samt med olika bakgrund och ålder för att lättare kunna upptäcka diskriminering. 

Detta förfarande ska ge personalen ytterligare förutsättningar att granska arbetet på skolan utifrån 

olika perspektiv. 

Skola 1A sätter som ett av målen för 2009/2010 att ”öka allas tolerans och likabehandling 

avseende människors olikheter” (skola 1A). Tanken är att eleverna ska få jobba med olika 

temaarbeten som ska ”belysa vilken nytta jag har av att möta människor som tycker och 

representerar något annat än jag själv” (skola 1A). 

I de fall då den Andre syns i likabehandlingsplanerna är det främst i relation till etnisk 

tillhörighet och sexuell läggning. Skola 2A vill genom olika åtgärder ”åstadkomma en värdig 

vardag för alla i skolan där varje individ, ung som gammal, oavsett ursprung bemöter varandra 

med respekt och tolerans” (skola 2A). Skola 2J har under rubriken sexuell läggning skrivit in att 

målsättningen är ”att alla barn ska vara toleranta och få en förståelse för att vi inte alltid är, tycker, 

känner eller tänker lika” (skola 2J). En annan skola skriver i samband med sexuell läggning att 
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man har som mål att alla känner att de kan vara den de är, och fortsätter med att de i nuläget 

”inte känner till några elever med annan sexuell läggning” (skola 1K).  

Den Andre kan även ses indirekt i likabehandlingsplanen som lyfter fram särskoleelevernas 

ställning i det främjande arbetet; ”[v]i arbetar så långt det är möjligt med inkludering av särskole-

eleverna i verksamheten. De är representerade i elevrådet och är med vid skolgemensamma 

aktiviteter, exempelvis ”Tillsammansdag”, musiksamlingar och avslutningar” (skola 2G). 

En genomgång av resultatet visar att idéer om normer och den Andre förekommer i de 

undersökta likabehandlingsplanerna, ibland på ett tydligt sätt men oftast på ett mindre klart sätt. 

Formuleringar som anknyter till ett normkritiskt förhållningssätt 

Av de 25 likabehandlingsplanerna som undersökts har närmare hälften vissa passager som kan 

ses inta ett normkritiskt förhållningssätt. Dessa stycken berör i huvudsak tre delområden; lärarnas 

ansvar och fortbildning, kartläggningsresultat samt i beskrivningar av det pågående eller framtida 

arbetet. 

Lärarnas ansvar och fortbildning 

Flera av planerna refererar till vikten av att göra läromedelsanalyser utifrån diskriminerings-

grunderna. En tanke med detta är att komma tillrätta med outtalade normer som diskriminerar. 

Vissa skolor är väldigt tydliga med detta syfte medan andra snuddar vid det. En skola skriver till 

exempel i avsnittet som berör det förebyggande arbetet att ”all personal är ansvarig för att 

använda arbetsformer/material som motverkar all form av diskriminering” (skola 1A). Ett annat 

exempel är skola 1D som sätter som mål att ”all personal skall medvetandegöras om pojkars och 

flickors normer och villkor” (skola 1D). Som en konkret åtgärd fastställs att på rektorns ansvar 

ska läromedlen i matematik studeras utifrån dels ett genusperspektiv och dels ett 

etnicitetsperspektiv. Skola 2D ska med hjälp åldersadekvat undervisningsmaterial (böcker och 

filmer) öka elevernas kunskap om diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. 

Personalen ska även, tillsammans med eleverna, granska läromedel utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv.  Även skola 2J poängterar att lärarna måste reflektera över vilket material 

de erbjuder pojkar och flickor. Skola 1I har en liknande tanke då de preciserar att pedagogerna 

bör ha de olika diskrimineringsgrunderna i åtanke vid valet av undervisningsmaterial. 

Förutom läromedelsanalyserna så fokuserar planerna mycket på lärarnas kunskaper samt 

sätten på hur denna kunskap ska förmedlas till, och förankras hos både personal och elever. Ett 

flertal skolor lyfter fram pedagogernas kontinuerliga fortbildning kring frågor om bland annat 

genus, klass, etnicitet och värdegrund. Vissa skolor köper in lämplig litteratur eller bjuder in 

föreläsare. Skola 2D lyfter fram att personalen ska få utbildning i normkritisk tänkande, bland 

annat ska läsning av och diskussioner ske kring I normens öga samt Lika värde, lika villkor? Som ett 
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led i det främjande arbetet ska insatser göras för att all personal ska få ökad kunskap om 

normkritisk pedagogik (skola 2F). 

Endast en skola poängterar vikten av att läraren begrundar den egna normpositioneringen. 

Under rubriken lärares och annan personals ansvar står det i planen att de ska ”ifrågasätta och 

reflektera över de normer och värderingar som han/hon förmedlar genom sin undervisning och 

sträva efter likabehandling” (skola 2H).  

Kartläggningsresultat 

Det första steget i det viktiga förebyggande arbetet är att kartlägga förhållandena inom den egna 

verksamheten. De flesta skolor har utförliga redogörelser i sina likabehandlingsplaner för hur de 

samlat in information bland eleverna samt hur de senare har analyserat resultaten. Eftersom alla 

skolor utgår från sin verklighet så skiljer sig kartläggningsresultaten åt ganska rejält. I vissa skolors 

redogörelser finns några frågor och analyser av dem som berör diskrimineringsgrunderna, synen 

på den Andre och normer. 

Diskrimineringsgrunden kön är den som de flesta skolor har valt att fokusera på, skola 2F till 

exempel vill ge flickor och pojkar lika stort inflytande och utrymme i verksamheten. En av 

skolorna 2B har kartlagt eventuell diskriminering på grund av kön, genom att undersöka pojkars 

och flickors talutrymme. Frågan som ställdes till eleverna i relation till detta var om pojkarna tog 

mer av talutrymmet. Resultatet av kartläggningen visade att det var den personliga läggningen 

som styrde hur mycket av talutrymmet man intog, snarare än elevens kön. Skola 1C har med två 

frågor i sin enkät som relaterar till diskrimineringsgrunden kön; gör vuxna på skolan någon 

skillnad på tjejer och killar? Gör barnen på skolan någon skillnad på killar och tjejer? 

Kartläggningen visade att eleverna upplevde att pojkar leker pojklekar och flickor leker flicklekar. 

Målet sätts till att presentera fler lekar som inte upplevs som könsuppdelade av barnen.  

Endast skola 2H redovisar elevernas enkätsvar i en bilaga. Tre av frågorna för åk 2-3 är 

intressanta ur ett normkritiskt perspektiv; Är det bättre eller sämre att vara kille eller tjej på 

skolan? Finns det handikappade elever på skolan? Finns det elever som kommer från andra 

länder? För åk 4-9 var frågorna som berör denna studies syfte; Har du sett, varit med om eller 

känner till om någon elev på din skola blivit illa behandlad (trakasserad) på grund av: Religion? 

Sexuell läggning? Utländsk bakgrund? Kön (kille/tjej)? Funktionshinder? Annat? På den sista har 

en (flera) elev(er) svarat ”annorlunda”. 

Ett genomgående problem som framträder i de flesta kartläggningar är förekomsten av ett 

negativt språkbruk hos eleverna. Planerna lyfter fram hur tilltalet och jargongen mellan eleverna 

många gånger är nedvärderande och kränkande. Språkbruket definieras av flera skolor som 

ovårdat/otrevligt/olämpligt/aggressivt och många planer poängterar att orden innebär att andra 

elever (och vuxna) känner sig kränkta.  Endast skola 1E skriver ut att det kränkande språket som 

förekommer bland eleverna i skolan anspelar till sexualitet och etnicitet.  
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Några av insatserna som planeras av skolorna för att komma tillrätta med det kränkande språket 

och det nedsättande beteendet är bland annat;  

 

 att personalen ska arbeta med att lära sig synliggöra och problematisera normer i det 

vardagliga pedagogiska arbetet (skola 2D),  

 att det i lektionsplaneringen ska ingå moment där de kontinuerligt behandlar etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, likabehandling mellan könen, 

funktionshinder och sexuell läggning (skola 1A), 

 att ta fram lektionsförslag för ämnet livskunskap som har fokus på stävjande 

språkbruk kopplat till diskrimineringsgrunderna (skola 1L), 

 att göra eleverna uppmärksamma hur viktigt det är att använda ett språk fritt från 

kränkande/diskriminerande tillmälen (skola 1I), 

 att göra en inventering av vilka ord som förekommer för att sedan göra en analys över 

varför just dessa ord används samt se ”vilken norm som råder” (skola 1I). 

Normkritik i de planerade åtgärderna 

Efter att ha gjort en kartläggning och analyserat dess resultat måste skolorna utforma konkreta 

åtgärder som utvärderas i nästa års plan. Flera skolor poängterar att de tagna åtgärderna syftar till 

att eleverna ska öka sin förståelse vad gäller människors olikheter, kön och sexuell läggning, 

etnicitet/kulturell härkomst och trosuppfattningar. De undersökta planerna formulerar det 

pågående och det kommande arbetet mot diskriminering på väldigt olika sätt. Både omfånget och 

preciseringen skiljer sig åt. Speciellt två skolor, 1K och 2F, har utgått från de sju 

diskrimineringsgrunderna när de arbetat fram specifika åtgärder. Fokus ligger då på att åtgärda 

strukturell diskriminering från skolans sida gentemot eleverna. Det är även i samband med detta 

som de flesta föreställningar om diskriminering, den Andre och normer uttrycks. De flesta andra 

skolorna utgår inte från varje enskild diskrimineringsgrund utan intar ett mer generellt perspektiv 

på åtgärder mot diskriminering. 

Diskriminering av elever grundat på kön är det som flest skolor valt att åtgärda. Skola 1K 

sätter som mål att inte använda elevernas kön som urvalskriterium när det inte är relevant. I 

nuläget placeras till exempel elever i klassrummen och väljs ut som matvärdar efter deras kön. Att 

slentrianmässigt använda kön som grund för att dela in eleverna är något som även skola 2F sett i 

sin verksamhet. Åtgärden som presenteras är att medvetandegöra personalen på när, var och hur 

detta görs genom att regelbundet väcka frågan om urval baserade på kön. Både skola 1K och 2F 

strävar efter att uppnå detta genom att arbeta med att öka medvetandet hos personalen. Även 

skola 2J arbetar aktivt med kön och genusfrågor genom att pedagoger reflekterar över hur de 

pratar och tilltalar barn och elever. Skola 2B fastställer att målet för verksamheten på skolan är att 

den ska genomsyras av ett könsperspektiv för att öka jämställdheten. Åtgärderna som bestäms är 
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att arbeta aktivt för att motverka traditionella könsroller, till exempel genom att vara lyhörd och 

accepterande mot barn och elever som väljer att överskrida förväntade könsroller i leken.  

När det gäller etnicitet så har skola 1K uppmärksammat att de i nuläget sätter elever med 

utländsk bakgrund i undervisning i svenska som andraspråk (sva) mot deras vilja. Åtgärden blir 

att alla elever utom de nyanlända läser svenska, med sva-läraren som extraresurs. Även skola 2F 

formulerar samma åtgärd då personalgruppen ska arbeta med att öka sin medvetenhet och bland 

annat börja med att göra individuella bedömningar vad gäller placering till undervisningsgrupp i 

svenska respektive sva. Diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet sammankopplas av flera skolor 

med det mångkulturella samhället. En skola kommenterar till exempel att ”arbetet med att skapa 

förståelse för att andra kulturer kommer att fortgå men känns inte längre som ett prioriterat 

område” (skola 1G). Skola 1M har som mål för sitt arbete mot etnisk diskriminering att ge 

eleverna en god inblick i och förståelse för det mångkulturella samhället. När det gäller religion 

eller annan trosuppfattning så ska både skola 1K och 2F från och med detta läsår lägga in viktiga 

högtider för de största religionerna i kalendariet. På så vis vill man komma runt problemet med 

att elever missar viktiga moment då de tar ledigt för att fira religiösa högtider.  

Skolorna 2B ska arbeta för att förhindra diskriminering och trakasserier på grund av sexuell 

läggning. Skolans mål sätts till att arbeta mot homofobi och på så sätt värna rätten till 

likabehandling oavsett sexuell läggning. Åtgärden blir att synliggöra och bejaka olika 

familjebildningar bland annat genom samtal och litteratur, samt att inget barns, elevs eller 

förälders/vårdnadshavares sexuella läggning ska tas för given. Skolan ska förhindra och 

förebygga diskriminering och trakasserier på grund av identitet, utseende eller beteende med 

avseende på kön, oavsett om identiteten, utseendet eller beteendet skiljer sig från vad som 

traditionellt ansetts utgöra normen för flickor/kvinnor respektive pojkar/män. Bland åtgärderna 

poängteras att skolorna 2B ”ska använda arbetssätt som tränar barnen i att utveckla tolerans för 

olikheter”.  

Flera skolor intar en mer generell syn på diskriminering där åtgärderna baseras på arbetssätt 

som strävar till likabehandling. Detta är mer eller mindre klart uttryckt, genom presentation av 

olika gemensamma aktiviteter och/eller arbetssätt kopplade till olika värdegrundsprogram. Skola 

1A lyfter fram sina temadagar/veckor där fokus ligger på etiska och moraliska resonemang och 

likabehandling avseende etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, 

funktionshinder och sexuell läggning.  Skola 2I vill utveckla en hög toleransnivå, för människors 

olika sätt att vara, samt utveckla ett normkritiskt tänkande hos eleverna. Skola 1L poängterar sitt 

val att införa ämnet livskunskap som ett sätt att förebygga diskriminering och främja arbetet med 

likabehandling.  
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Analys 

I de undersökta likabehandlingsplanerna kan man se antydningar till idéer och föreställningar om 

normer i relation till den Andre. Dessa lyfts fram i det mer generella arbetet mot diskriminering 

och andrafiering som kan göras på olika sätt. Vägen till förändring kan antingen föras i 

toleransens tecken eller i det normkritiska. Oftast ingår dock inslag av båda i arbetet mot 

andrafiering, vilket också framträder i undersökningen av likabehandlingsplanerna. I de 

formuleringar och tankar som lyfts fram av skolorna kan man se att det finns en idé om den 

Andre, även om den mestadels är en aning diffus. Stor vikt läggs på människors olikheter men 

den generella tanken är att överbrygga dessa på mer eller mindre genomtänkta sätt. I fallet med 

initiativet att anställa personal med olika bakgrunder kan man märka ett normkritiskt 

förhållningssätt. Personalen som söks vid nyanställningar är tänkt att tillföra skolan nya synsätt 

utifrån sin position i de-gruppen, skolan gör därmed ett aktivt val att inkorporera andra än de i 

den normerande vi-gruppen. Kategoriseringen av människor vänds till något positivt när den 

Andre lyfts fram som en tillgång för att minimera risken för diskriminering och utanförskap. Det 

kan även tolkas som att skolan intar ett intersektionellt perspektiv då de antyder att individer kan 

tillhöra olika kategorier samtidigt. 

Som kontrast till detta kan man lyfta fram de planer som bara poängterar olikheter utan att 

problematisera dem utifrån normer och kategorier. En skola har som ett av sina mål att öka allas 

tolerans och likabehandling när det kommer till olikheter. Detta mål är, som visats i resultatet, 

inte unikt för denna skola då även flera andra lyfter fram respekt och förståelse för varandras 

olikheter som ett mål med arbetet mot diskriminering. Detta att skolan som institution ofta 

poängterar olikheter tas upp av Gruber som ställer sig kritisk till denna ”upptagenhet vid 

skillnader” (2007, s.17). Detta särskiljande präglas av en över- och underordning som, enligt 

Gruber, både genereras och upprätthålls av skolans toleransambitioner (ibid., s.77). Detta 

särskiljande ingår i processen av andrafiering då den fastställer den Andres annorlundahet 

samtidigt som det finns en strävan till tolerans.  

Även när skolorna tar in formuleringar som har en ansats till ett normkritiskt förhållningssätt 

så finns denna tendens fortfarande kvar. Som i till exempel likabehandlingsplanen där det står 

skrivet att skolan vill belysa samhällets normer så att eleverna ska bli mer toleranta mot dem som 

bryter mot dessa.  Denna passage speglar problematiken mellan tolerans och normkritik i 

förändringsarbetet. För vad säger egentligen detta påstående? Den antyder att arbetet mot 

diskriminering ska föras på ett normkritiskt sätt samtidigt som det är andrafokuserat och bygger 

på tolerans. Därmed kan denna skolas ambitioner ses som en kombination av Kumashiros 

strategi 2 och strategi 3. I strategi 2 framhåller han att kunskap om makt och diskriminering 

motverkar förtryck. Tanken är att kunskap om den Andre ska göra denne mindre främmande för 

normgruppen. På det viset ska empatin och toleransen för den Andre öka. Ett vanligt inslag i 



26 
 

strategin som baseras på kunskap om den Andre, är valet att ha temadagar och/eller temaveckor 

som behandlar en eller flera diskrimineringsgrunder. Detta tillvägagångssätt lyfts fram av flera av 

de studerade planerna som ett led i arbetet mot diskriminering. Temadagarna/veckorna 

fokuserar, enligt flera skolor, på etiska och moraliska resonemang och likabehandling avseende 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, funktionshinder och sexuell läggning. 

Detta förfarande kan ses som ett uttryck för den så kallade toleranspedagogiken då avvikelser tas 

upp sporadiskt under några tillfällen. Detta tillvägagångssätt kritiseras av bland annat Martinsson 

som menar att arbetet mot diskriminering inte kan hänvisas till vissa dagar utan måste integreras i 

det vardagliga (2008, s.149). Även Kumashiro ställer sig kritisk till detta arbetssätt och lyfter fram 

flera faror med det; en av dessa är att kunskapen som lärs ut om den Andre ofta beskrivs utifrån 

vi-gruppens perspektiv. Kunskapen om den Andre tenderar då att bli både stereotyp och 

förenklad. Ett annat problem är att det finns en risk att enskilda individer hålls fram som 

representanter för den Andre. Deras berättelser och erfarenheter görs giltiga för alla i den grupp 

de anses representera (2002, s.42).   

 
Treating identity as singular allows only certain identities to count as authentic or to matter when 

learning about what it means to be of that group (Kumashiro 2002, s.56). 

 

Detta synsätt missar att alla har multipla och komplexa identiteter som inordnas under kategorier 

som i sin tur skapas utifrån normer. Det intersektionella i identiteten förnekas då fokus läggs på 

endast en komponent av en individs liv. Man kan också fråga sig vilka signaler detta arbetssätt 

sänder till de elever som hör till kategorierna som alltid benämns som olika?  

Denna fråga kan illustreras ytterligare med påståendet från skolan som i sin plan nämner att de 

i nuläget inte känner till några elever på skolan som har en annan sexuell läggning. Detta är 

egentligen den enda formuleringen som med tydlighet pekar ut den Andre som avvikande, 

samtidigt som den outtalade heteronormen genomsyrar hela formuleringen. Uttryckssättet 

framhäver det Bromseth menar är en återskapad hierarkisk relation då skola, elever och lärare 

förutsätts ingå i ett heteronormativt vi-grupp, medan hbt-personer (homo-, bi- och transsexuella) 

finns någon annanstans utanför skolans värld (2010, s.37). Sedan kan man ju fråga sig hur skolan 

kommit fram till detta påstående. Det framgår inte i dokumentet om eleverna tillfrågats om 

sexuell läggning i en kartläggningsenkät eller dylikt. Ingen annan plan har på detta sätt så tydligt 

skiljt på den normerande vi-gruppen och den Andre som normavvikare. Det finns förvisso andra 

planer som formulerar en tanke på den Andre utifrån diskrimineringsgrunden sexuell läggning 

men de gör det på mer indirekta sätt. De trycker istället på att alla människor inte är, tycker, 

känner eller tänker lika och att eleverna ska ges en förståelse för det. Men vad är det egentligen i 

denna formulering som gör att skolan väljer att skriva det under sexuell läggning? En sådan 

relativt otydlig formulering kan mycket väl tolkas till att passa in på alla diskrimineringsgrunder. 

Men det ger ändå en fingervisning om att den Andre är någon som är olik en själv. 
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Antydningar om föreställning om den Andre kan även ses i formuleringen från den enda av sex 

skolor med särskoleverksamhet som över huvud taget lyfter fram integreringen av 

särskoleeleverna i sin plan. Det ska sägas att ingen betoning på diskrimineringsgrunden 

funktionshinder görs i samband med detta. Att lyfta fram särskoleeleverna så att de syns i 

dokumentet är intressant då det kan tolkas på olika sätt; det kan ses som ett uttryck av 

inkludering, tolerans, empati och välmening. Denna tolkning står nog i direkt korrelation till 

planens avsedda tanke. En tolkning utifrån ett normkritiskt perspektiv däremot, skulle snarare 

hävda att genom att lyfta fram särskoleeleverna så görs de till den Andre som är i behov av 

tolerans, empati och så vidare. Det kan hävdas att de ställs utanför vi-gruppen, det vill säga resten 

av elevgruppen utan funktionshinder när texten belyser deras inkludering eftersom den samtidigt 

bär med sig deras exkludering.  

De flesta formuleringar som anknyter till ett normkritiskt förhållningssätt finns i 

likabehandlingsplanernas presentationer av sina kartläggningsresultat. Som visats i resultatdelen så 

valde de flesta skolor att främst utgå från kön. Att det är så, är inte förvånande då det kan 

relateras till ökade satsningar på jämställdhetsarbete och genuspedagogik i skolorna (Nordenmark 

& Rosén 2008, s.33). Flera skolor betonar sitt engagemang i detta arbete, som ett exempel kan 

nämnas skolan som ville kartlägga eventuell könsdiskriminering genom att undersöka elevernas 

talutrymme. Genom att analysera det som sägs lika mycket som det som inte sägs så kan man 

hävda att skolan utgått från en hypotes om att flickorna var de tysta medan pojkarna tog större 

plats av talutrymmet. Tanken var antagligen att lyfta fram flickorna men frågeställningen som 

används i enkäten är om pojkarna tar mer av talutrymmet.  Frågan kan tolkas som att den 

undergräver syftet med enkäten då gruppen som ska lyftas fram, flickorna, osynliggörs i själva 

frågan. Därmed görs flickorna till den Andre och pojkarna till normen, vilket motsäger 

kartläggningens mål.  

Endast en skola valde att redovisa både frågorna och elevernas svar på kartläggningsenkäten i 

en bilaga. I frågorna som ställs av skolan så kan man se hur den Andre skiljs från den 

normerande gruppen. Frågorna som ställs utifrån diskrimineringsgrunderna funktionshinder och 

etniskt identitet till eleverna i årskurs 2 och 3 är problematiska då eleverna uppmanas att svara på 

något de kanske inte reflekterat över. Skolans intention var säkert god men de uttryckta frågorna 

pekar ut handikappade elever och elever med annan bakgrund än svensk. Sedan kan man fråga 

sig vilka slutsatser skolan kan dra när 3 svarar ja och 18 svarar nej på frågan om det finns 

handikappade elever på skolan? Eller att 17 svarar ja och 4 svarar nej på frågan om det finns 

elever från andra länder på skolan? Ur ett normkritiskt perspektiv så är det än mer problematiskt 

då de utpekade eleverna görs till avvikare från normen som utgörs av de icke-funktionshindrade 

och de etniskt svenska. Bland svaren som återfinns till frågorna som ställts till eleverna i årskurs 

4-9 ifall någon blivit illa behandlad utifrån diskrimineringsgrunderna så har någon/några svarat 

att ja, elever har blivit illa behandlade på grund av att de anses vara annorlunda. Ett en eller flera 

elever har beskrivit att vara annorlunda som en orsak till trakasserier pekar på risken som finns 
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med att stå utanför normen. Nordenmark & Rosén menar att genom att bli definierad som 

annorlunda så blir man även värderad utifrån sin påstådda annorlundahet (2008, s.55). Det verkar 

vara detta som elevsvaren hänvisar till när de skriver annorlunda som en orsak till trakasserier. 

Men för att kunna ses som annorlunda så måste det finnas en norm bakom, som mer eller 

mindre tydligt uttrycker vad det vanliga och normala är. Normaliteten innebär att vara ”godtagbar 

eller godkänd i en viss social kontext”(ibid., s.56). Tyvärr så är elevsvaren inte utförliga nog för att 

se vad det är som menas med att vara annorlunda, de konstaterar bara att någon bryter mot en 

rådande norm av något slag. Även i Skolverkets rapport från 2006 finns exempel från 

elevintervjuer som tar upp annorlundahet som grund för mobbning och trakasserier (2006, s.44, 

s.50).  

Som visats i resultatdelen så är det kränkande språkbruket det stora problemet som lyfts fram 

av skolorna. Flera har i sin kartläggning fått fram att jargong och uttryck som vissa elever 

använder sig av verkar kränkande för andra men endast en skola gör kopplingen till sexualitet och 

etnisk tillhörighet. Flera av åtgärderna som planeras för att komma till rätta med det negativa 

språkbruket refererar till arbetssätt som utgår från kunskap om diskrimineringsgrunderna. Det är 

dock endast två skolor lyfter fram kunskap om, och/eller problematisering av, normer som en del 

av lösningen. Denna strävan att lyfta fram kunskap om normer som ett verktyg för förändring 

kan ses som en startpunkt för att nå vidare till Kumashiros två sista strategier som fokuserar på 

normkritik. Som tidigare nämnts så går processen från kunskap, ifrågasättande och motstånd till 

utmanande av rådande diskurser. Utmanandet kan ske genom ett återtagande av orden som 

kränker, inte genom att enbart förbjuda dem eftersom detta inte innebär någon egentlig 

förändring (Kumashiro 2002, s.52f). Enkelt uttryckt så handlar det om att gå från så får vi inte säga! 

till varför säger vi så? Men precis som Nordenmark & Rosén påpekar så är det trots allt så att även 

om det tillkommer nya och mer positiva innebörder av de kränkande orden så används de i hög 

utsträckning för att nedvärdera och kränka den Andre. De fortsätter med att konstatera att 

”[v]ilken innebörd orden får beror på vem som uttrycker dem och hur det sägs” (2008, s.83). 

Spänningen mellan kränkande ord och återtagna ord kan exemplifieras med en episod i Blatte 

betyder kompis, där en lärare anmärker på en elevs användning av ordet blatte men får till svar att 

eleven använder ordet i betydelsen kompis (Jonsson 2007, s.273). Jonsson för i anslutning till 

detta en diskussion om ungdomars rasistiska/sexistiska språkbruk. För trots att ord kan såra och 

att effekterna av språk kan vara exkluderande så har han en poäng i att det inte går att rensa bort 

kränkande tal från språket genom till exempel lagstiftning eller ordningsregler, ”[g]enom förbud 

riskerar man istället paradoxalt nog att skapa mer kränkande ord” (2007, s.267). Lösningen då blir 

som Kumashiro påpekar att aktivt arbeta för att återta orden och fylla dem med en annan 

innebörd.  

 
[…] the prohibition and/or the critical awareness of the repetition of harmful 

associations/histories do not necessarily change them. What does it is a particular kind of labor. 

When activists labor to supplement harmful associations they are participating in altering them and 

are constituting a reworked history (Kumashiro 2007, s 52f). 
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Flera arbetssätt som förordas av Kumashiro (2009) finns nämnda i de undersökta 

likabehandlingsplanerna som exempelvis vikten av att göra läromedelsanalyser samt vikten av att 

som pedagog reflektera över den egna normpositioneringen. Båda dessa arbetssätt handlar om att 

ställa kritiska frågor; till litteraturen, till utbildningens innehåll och till oss själva (Nordenmark & 

Rosén 2008, s.84). Dessa arbetssätt ingår i det Brade et al. kallar ”normstorm i klassrummet” som 

går ut på att på olika sätt inkludera den Andre samtidigt som man ska synliggöra och kritisera 

normen (2008, s.26ff). Ett sätt är genom att reflektera över arbetsmaterialet se vilka normer som 

råder och se vilka som stängs ute för att sedan lyfta in alternativa röster som utvecklar kunskapen. 

Det är dock viktigt, enligt Kumashiro, att vara medveten om att inkluderingen av fler och 

alternativa röster inte gör originalberättelsen mer sann utan mer diversifierad och därmed mer 

inkluderande (2002, s.58). Arbetet med att inkludera alternativa röster/berättelser bör även utgå 

ifrån en intersektionell ansats. 

För att kunna leda ett normkritiskt pedagogiskt arbete krävs det att läraren först antar 

utmaningen att få syn på sig själv. Detta att tvingas titta på sig själv och upptäcka att man 

medverkar i upprätthållandet av vissa normer och därmed i särskiljandet av den Andre kan vara 

svår att relatera till och acceptera, men helt nödvändig för att kunna gå vidare i det normkritiska 

likabehandlingsarbetet.  
 

Bara genom att reflexivt fråga sig hur ens egna sammansatta identitet, kulturella bakgrund och 

erfarenheter påverkar hur man själv tolkar och skapar mening i undervisning är det möjligt att välja 

andra vägar (Bromseth 2010, s.41). 

 

Som tagits upp i resultatdelen så är det endast en skola som lyft fram detta som ett led i sitt 

förändringsarbete. Skolan poängterar i sin formulering att ansvaret för att ständigt ifrågasätta och 

reflektera över de förmedlade normerna ligger hos både lärare och annan personal. Här uttrycks 

det som bland annat Rosén argumenterar för; att det normkritiska likabehandlingsarbetet 

involverar hela den pedagogiska verksamheten. Det handlar om att ständigt reflektera kring den 

vardagliga pedagogiska praktiken och vara medveten om vilka normer som uttrycks i den (2010, 

s.72). I flera av de undersökta planerna så kan man tolka det som att detta är något som skolorna 

börjat reflektera över. Det skrivs oftast inte ut men syns till exempel i de planer som konstaterar 

att skolorna gjort vissa förändringar i sin verksamhet utifrån tankar kring diskriminerings-

grunderna. Skolorna har efter att ha analyserat kartläggningsresultaten uppmärksammat att de 

utövat strukturell diskriminering mot vissa elever och åtgärdar detta genom att bland annat införa 

individuella bedömningar istället för att behandla den Andre som homogen grupp. Andra skolor 

lyfter fram att pedagogerna måste reflektera över hur de tilltalar elever och hur de hanterar elever 

som överskrider förväntade normroller. Detta kan tolkas som att pedagogerna uppmanas till att 

se bortom normerna för att kunna möta eleverna på lika villkor. 
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Diskussion 

Normer gör att människor grupperas i kategorier som vi och de, homosexuell och heterosexuell, 

svensk och invandrare, tjej och kille. I dessa kategorier ingår en makthandling då genom att lyfta 

fram den Andres position som något annorlunda och problematiskt så ges den normerande 

gruppen makten att avgöra vem, vilka och vad som tolereras. Genom att normen bär med sig en 

inneboende tanke på vad som är normalt beteende utifrån kategorin så ställs de som bryter mot 

dessa förväntningar utanför den normerande gruppen och kan därmed riskera att utsättas för 

diskriminering och kränkningar. Resultaten av denna studie visar att de flesta skolornas 

likabehandlingsplaner lyfter fram vad som skall behandlas lika. Det intressanta är att de samtidigt 

indirekt definierar vad som uppfattas så olikt att det kräver likabehandling. Genom sin strävan att 

nå likabehandling pekas vissa grupper/kategorier ut som normbärare medan andra ses som 

normbrytare, som till exempel särskoleelever, hbt-elever, elever med invandrarbakgrund samt 

flickor. De grupper som indirekt pekas ut som avvikare från normen är just de som ska 

likabehandlas utifrån diskrimineringsgrunderna. 

Förändringsarbetet som genomförs i skolorna är ett led i ett större sammanhang, att på sikt 

eliminera diskriminering och kränkande behandling i samhället.   På senare tid har det höjts röster 

om att det inte räcker att enbart jobba utifrån tanken att den Andre är någon som ska tolereras 

eftersom detta i grunden inte förändrar normen. Gränsen mellan vi och dem, mellan normal och 

avvikande, upprätthålls eftersom den bakomliggande normen inte utsätts för ifrågasättande eller 

kritik. Att istället lyfta fram och granska normer kritiskt är ett sätt att förstå vad som möjliggör 

diskriminering av de som anses falla utanför normens ramar. Samtidigt är det viktigt att poängtera 

att tolerans alltid är bättre än intolerans. 

Tanken på att diskriminering och kränkningar utgör en uteslutande och förtryckande teknik 

har framförts under studiens gång men det kan även vara så att kränkningar ibland kan ses som 

något positivt. Detta, kanske något obegripliga, påstående förs fram av Martinsson & Reimers 

som menar att vissa kan se det som en form av kränkning, att inte få fortsätta i gamla välkända 

spår och tvingas ta ställning när de får syn på den egna rollen i skapandet och upprätthållandet av 

diskriminerande normer (2008, s.22). Att se sin egen roll i normaliseringar som skapar uteslutning 

av den Andre kan vara väldigt jobbigt att konfrontera. Det kan vara så att de som tillhör den 

normerande gruppen ofta visar ett motstånd mot att ge upp sin priviligierade ställning.  

Men i denna kontext kanske kränkningar, i betydelsen att någon eller något kommer in och rör 

till i ens värld, kan leda till något bättre? Kanske är det som Martinsson & Reimers påstår att 

”[l]ärande är att bli utsatt, att få sin verklighetsuppfattning och kanske sin självförståelse störd” 

(ibid.). Denna process, som kan vara omtumlande för både lärare och elever, kallas av Kumashiro 

för ”a pedagogy of crisis” (2002, s.62; 2009). I denna pedagogiska kris ingår 
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förändringsmotståndet som enligt Kumashiro är naturlig då vi är präglade att tänka på ett visst 

sätt. Att då ställas inför att tänka om och lära om kräver väldigt mycket av oss.  
 

[E]ducation involves learning something that disrupts our commonsense view of the world. The 

crisis that results from unlearning, then, is a necessary and desirable part of antioppressive 

education. Desiring to learn involves desiring difference and overcoming our resistance to 

discomfort (Kumashiro 2002, s.63). 

   

Att kränkningar kan sägas ha en tudelad betydelse; att de öppnar respektive stänger för alternativa 

sätt att se på världen, är viktigt att förhålla sig till. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om 

att det normkritiska arbetet mot diskriminering inte enbart handlar om att undvika att säga fel 

saker och vara kränkande. Det handlar mer om att reflektera över den egna normpositioneringen 

och problematisera den egna praktiken.  

Det handlar, som Martinsson & Reimers påpekar, inte om att skapa ett helt normfritt eller 

normlöst samhälle, för normer gör oss begripliga både för oss själva och för andra (2008, s.19). 

Däremot är det viktigt att problematisera den hierarki mellan individer och grupper som skapas 

av normerna. Rangordningen och de rådande normerna är de som skadar och kränker, inte 

kategorierna i sig. Speciellt när man betänker att tillgången till makt, status och resurser har en 

direkt koppling till normer.  

 
Eftersom värden och normer kan diskuteras och problematiseras i termer av makt, status och 

resursfördelning, bör de naturligtvis alltid kunna vara öppna för både kritisk granskning och 

förändring (Thornberg 2006, s.28). 

 

Det kanske är lätt att tro att detta inte angår skolan, att normkritik är för avancerat för våra 

elevgrupper men faktum är att normer många gånger ligger bakom kränkande behandling mellan 

elever.  

 
Om vi verkligen vill komma åt kränkningar, trakasserier och diskriminering i skolan är det just i 

normerna som vi bör börja. Genom att kritiskt granska hur normer görs och vilka effekter de får, 

lär vi oss att se vilka normer det är som vi behöver ifrågasätta och förändra för att komma åt att en 

del elever och lärare marginaliseras i skolan (Martinsson & Reimers 2008, s.27).  

 

Att som elev upplevas av andra som annorlunda kan få långvariga konsekvenser på både det 

individuella och det strukturella planet. För som tagits upp tidigare i studien så är skolan en viktig 

del av samhället och det som händer i skolan påverkar samhället samtidigt som det som händer i 

samhället speglas i skolan. 
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Konklusion 

Syftet med denna studie var att belysa de föreställningar om diskriminering, normer och synen på 

den Andre som kommer till uttryck i olika skolors likabehandlingsplaner. Tanken bakom detta 

var att likabehandlingsplanernas fokus på diskriminering även skulle kunna visa på de osynliga 

normer som utgör grogrunden för många diskriminerande handlingar. Denna tanke 

kombinerades med en undran om skolorna tagit till sig det normkritiska perspektivet som 

förordas av Skolverket som ett viktigt verktyg för att komma till rätta med trakasserier och 

kränkningar. Bland de slutsatser som kan dras är att en relativt stor del av de undersökta planerna 

lyfter fram normkritiska arbetssätt; som till exempel vikten av läromedelsanalyser, planerade 

åtgärder utifrån de olika diskrimineringsgrunderna, värdet av ett reflekterande arbetssätt hos 

pedagogerna samt synliggörandet av rådande normer. I några fall fanns normer och normkritik 

med som integrerade begrepp medan det i andra fall antyddes. Att kunna belysa vilken syn på den 

Andre som framställdes var svårare då detta inte uttrycktes särskilt klart i så många planer. 

Däremot fanns det i några planer formuleringar som kunde tolkas som föreställningar om den 

Andre.  

Vidare forskning 

Att undersöka hur normer, kategorier och diskriminering utövar inflytande på och begränsar oss 

som människor är ett viktigt undersökningsområde då de utgör basen för ojämlik makt och får 

därmed långtgående konsekvenser för våra dagliga liv. Med tanke på att det normkritiska 

perspektivet är relativt nytt inom skolområdet så behövs ytterligare forskning om dess eventuella 

integration i undervisningen. Det finns, som tidigare nämnts, ett antal metodböcker som 

presenterar hur lärare kan arbeta normkritiskt i den praktiska pedagogiska verksamheten. Flera av 

de undersökta skolorna refererar till dessa metodböcker och några lyfte fram i sina planer att de 

ämnade arbeta utifrån dem. En intervju- eller observationsbaserad studie om dess implikationer 

för undervisningen och det allmänna klimatet i skolorna skulle kunna utgöra ett avstamp för 

vidare studier. Slutligen så kan det sägas att som alternativ känns det intressant och viktigt men 

det krävs vetenskapliga utvärderingar för att se om det normkritiska perspektivet får det 

genomslag i den svenska skolan som Skolverket förordar. 
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Bilaga 1. 

SÖDRA SKOLOMRÅDET   

1A Almunge skola 

1B Danmarks skola 

1C Ekuddenskolan 

1D Funbo skola 

1E Gottsundaskolan 

1F Knutby skola 

1G Länna skola 

1H Nåntunaskolan 

1I  Stordammens skola 

1J Sunnerstaskolan 

1K Sävjaskolan 

1L Uppsävjaskolan 

1M Valsätraskolan 

1N Växthusets förskola och skola 

   

 

  

ÖSTRA SKOLOMRÅDET      

2A Brantingsskolan 

2B Fredrika Bremerskolan 

     Gamla Uppsala skola 

2C Gränbyskolan 

2D Gåvsta skola 

2E Johannesbäcksskolan 

2F Kvarngärdesskolan 

2G Liljeforsskolan 

2H Stavby skola 

2I  Tuna skola 

2J Von Bahrs skola 

2K Ångelstaskolan 

      Årstaskolan 

 


