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Sammanfattning

Detta är en rapport om framtagningen av ett informationshäfte om normkritisk pedagogik som

riktar sig till pedagoger, framför allt för pedagoger i grundskolans yngre åldrar.

Informationshäftet är av introducerande karaktär och riktar sig till pedagoger som har lite eller

inga förkunskaper i ämnet. Informationshäftet är tänkt fungera som ett medvetandehöjande

material som förhoppningsvis kan väcka en nyfikenhet kring normkritisk pedagogik och ett

vidare intresse. Normer kring kön och sexualitet är i särskilt fokus.

Det färdiga häftet har utvärderats av tre verksamma lärare som har fått besvara en anonym

enkät för att undersöka huruvida syftet med häftet uppfylls.

Nyckelord: Normkritisk pedagogik, normer, heteronormen, heteronormativitet, kön,

sexualitet, informationshäfte.
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Inledning och bakgrund

På grund av att jag sedan några år tillbaka har intresserat mig för genusvetenskap har jag

dessutom börjat att upptäcka normers inverkan i människors liv och börjat inse hur olika

normer samverkar med strukturellt förtryck.

Jag har upplevt en avsaknad av normkritiskt perspektiv på både lärarutbildningen och ute i

den pedagogiska verksamheten. På grund av det vill jag ta fram ett informationshäfte om

normkritik. För det första för min egen kompetensutvecklings skull och för det andra som ett

sätt att delta i arbetet med ett ökat normkritiskt perspektiv på lärarutbildningen. Min

förhoppning är att kunna intressera andra för detta viktiga ämne.

Syfte

Informationshäftets syfte är att främja normkritisk undervisning med särskilt fokus på normer

kring kön och sexualitet. Informationshäftet är tänkt att ge en överblick över vad normkritisk

pedagogik kan innebära och förhoppningsvis väcka ett intresse som leder till fortsatt läsning

och ökad kompetens inom området. Häftet ska möjliggöra för pedagoger att börja

uppmärksamma vilka förtyckande normer som upprätthålls i undervisning och skolmiljö, samt

att uppmuntra till att motarbeta dessa.

Vad innebär normkritisk pedagogik?

Jag har förklarat normer och vad normer kan innebära på sida 3 i mitt informationshäfte på

följande sätt, med stöd i Renita Sörensdotters (2011, s.136ff) beskrivning av normer:

”Normer kan beskrivas som osynliga regler eller förväntningar. Det är idéer vi har

om vad som upplevs vara ”normalt” och vad som upplevs som ”avvikande”.

Normer verkar överallt och upprätthålls genom upprepade handlingar och

språkbruk. Det finns många normer som behövs för att samhället ska fungera på

ett bra sätt, till exempel att vi står i kö och väntar på vår tur i affären. Men alla

normer är inte bra eller nödvändiga. De kan innebära begränsningar i människors

handlingsutrymme genom att de sätter upp osynliga regler för vad människor inte

förväntas göra, exempelvis bära klänning som man. Normer kan även osynliggöra

grupper, till exempel som att romantiska komedier i princip aldrig handlar om

homosexuella par.”

Vissa normer kan alltså leda till förtryck, underordning och exkludering. Normkritisk

pedagogik innebär att synliggöra de normer och maktstrukturer som leder till förtryck och
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skillnadsskapande. Det innebär att granska sin egen undervisning och sin egen roll som

normförmedlare i skolan för att på så sätt upptäcka normer som förmedlas och som förstärker

uppfattningen om att vissa företeelser anses vara normala och andra avvikande. Genom att

avslöja till exempel vilka begränsande normer kring kön eller sexualitet som förmedlas till

våra elever har vi möjlighet att utmana dessa genom att även erbjuda normöverskridande

alternativ.

Min förförståelse

Kunskap är något subjektivt och tolkningsbart. Vem jag är och vad jag går in med för

föreställningar och förförståelse kommer därmed att påverka mitt arbete. Dels vilka teoretiska

utgångspunkter jag väljer att utgå från och dels hur jag tolkar dessa och hur jag överför mina

tolkningar i min rapport och i mitt informationshäfte.

Jag har en tydlig agenda med mitt arbete, vilken är att argumentera för behovet av normkritisk

pedagogik och att påverka genom mitt informationshäfte. Det innebär att någon vidare kritisk

granskning av pedagogiken inte kommer att ske.

Mitt feministiska perspektiv tillsammans med min uppfattning om kön som något som är

socialt konstruerat kommer att påverka mina infallsvinklar i mitt arbete. Det kommer att

innebära att jag väljer teoretiska perspektiv som stämmer överens med min övertygelse samt

påverka vad jag väljer att lyfta fram som viktigt.

Varför behövs produkten?

Skolan är en plats där normer ständigt skapas och upprätthålls men det kan också vara en plats

där normer utmanas och ifrågasätt (Martinson & Reimers, 2008, s.7). Skolan är därför en

arena med stora möjligheter att arbeta för jämlikhet och förebyggande mot diskriminering, det

vill säga om pedagogerna har fått kompetens för att göra det. Följande citat är tagna från

värdegrunden i LGR11:

”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det

sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och för-

väntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är

kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster.

Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina

intressen oberoende av könstillhörighet.” (Skolverket, 2011, s.8)
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”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet

eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan

kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas.

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen

diskussion och aktiva insatser.” (Skolverket, 2011, s.7)
Läroplanen är tydlig, skolan ska aktivt arbeta för jämlikhet och mot diskriminering, ändå finns

det mycket som pekar på att det ser annorlunda ut i verksamheterna. Enligt

Jämställdhetsdelegationen för förskolan, som tillsattes med direktiv från regeringen, har

skolan och förskolan svårt att uppnå de jämställdhetsmålen som anges i läroplanerna och att

förskolan snarare stärker traditionella könsroller istället för att motverka dem (SOU 2006:75,

s.11). Lärarförbundet menar att många lärare upplever att de saknar verktyg och metoder för

att arbeta för ökad jämställdhet (Lärarförbundet, 2013). Vidare visar en kartläggning som

RFSL har gjort angående lärares kunskapsbehov inom områdena homofobi och sexuell

läggning att bristerna är stora även inom dessa områden (Sahlström, 2006, s.30).

Skolverket menar i sin rapport Diskriminerad, trakasserad, kränkt?: barns, elevers och

studerandes uppfattningar om diskriminering och trakasserier (2009, s.13f) att ett

normkritiskt perspektiv hos pedagoger är nödvändigt för att aktivt kunna arbeta mot

diskriminering och kränkande behandling i skolan och att ett normkritiskt perspektiv därför

borde införas som examensmål på lärarutbildningen.

Vad finns redan och vad saknas?

Normkritisk pedagogik, att aktivt angripa och peka ut normerna som en del i det pedagogiska

arbetet, är ett relativt nytt angreppssätt för att motverka diskriminering i skolan. Det första

normkritiska metodmaterialet i Sverige, Någonstans går gränsen, producerades av RFSL

Stockholm och gavs ut 2004 (Berg, 2010, s. 212).

Trots att det finns relativt lite forskning om normkritisk pedagogik (Bromseth & Darj, 2010, s.

16) har ändå ett flertal metodmaterial och lärarhandledningar producerats. Bland annat har

stiftelsen Friends tagit fram metodmaterialet I normens öga (2008), vars syfte är att ge

pedagoger metoder för att arbeta förebyggande mot diskriminering genom ett normkritiskt

förhållningssätt. Centrum för Genusvetenskap vid Uppsala universitet har gett ut boken

Normkritisk pedagogik (2011), som är en antologi med tio kapitel om vad normkritisk

pedagogik kan innebära och hur det kan omsättas i praktiken. Båda dessa böcker är relativt
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omfattande och består av 200-300 sidor och riktar sig till pedagoger som vill uppnå

förändring och som behöver inspireras.

Det finns även material som inte är av samma omfattning och som är betydligt mer

lättillgängliga. Till exempel finns det en rad olika metodmaterial som innehåller normkritiska

interaktiva övningar att göra med elevgruppen. Bland annat Bryt! - ett metodmaterial om

normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet (2011) från RFSL ungdom, och O/lika – ett

metodmaterial mot fördomar och diskriminering (2008) som är framtaget av en rad olika

ungdomsorganisationer. Bryt! togs från början fram för att användas i ungdomsorganisationer

(Åkerlund red., 2011, s.9) och även O/lika riktar sig till personer som leder olika former av

ungdomsgrupper (Törnqvist red., 2008, s.7).

Det finns fler exempel på normkritiska material som i första hand riktar sig till pedagoger som

arbetar med ungdomar i högstadie- eller gymnasieåldern. Material som däremot riktar sig till

pedagoger som undervisar de yngre årskurserna finns det betydligt färre av. Ett exempel är

dock Skolverkets filmserie, För en jämställd skola, som består av tre kortfilmer á 12 minuter,

vars syfte är att informera om och synliggöra hetero- och genusnormer. Filmserien riktar sig

till pedagoger för alla stadier och fungerar som informations- och inspirationsfilmer

(Skolverket, 2014).

Vanligt är alltså att litteratur, lärarhandledningar och metodmaterial om normkritisk

pedagogik antingen är omfattande och svårtillgängliga eller att materialet uttryckligen riktar

sig till pedagoger för högre åldrar. Detta innebär att det kan vara svårt för pedagoger för lägre

åldrar att inse att normkritisk pedagogik är någonting som även berör deras undervisning och

årskurser likväl som de högre åldrarna. Även pedagogerna som är medvetna om att normkritik

är aktuellt stöter på svårigheter med att utnyttja materialen eftersom övningar och exempel är

utformade för äldre barn och unga och därför ofta behöver anpassas på olika sätt. Det är

tidskrävande samtidigt som det kräver att pedagogen har kunskap om normkritik för att

uppgiften inte ska få oanade konsekvenser då de i värsta fall stärka normerna istället för att

utmana dem. Det finns alltså ett behov av material som främst riktar sig till pedagoger för

lägre åldrar och som dessutom är så pass lättillgängligt att det kan fungera som en inkörsport

till vidare läsning om normkritik.

Normer ser inte likadana ut överallt och vad som anses normalt är beroende av situation,

tidpunkt och sammanhang. Dessutom så omformuleras normer ständigt och förskjuts i olika

riktningar, även om det sker med en viss tröghet (Martinsson & Reimers, 2008, s.10). Att
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kvinnor tidigare inte fick rösta eller att homosexuella tidigare inte fick gifta sig är exempel där

normerna långsamt har förändrats. Det är däremot ingenting som har skett automatiskt, utan

det är förändringar som har skett tack vare kvinnorättsrörelser och queeraktivister långa kamp.

För att bekämpa förtryck har informationsspridning varit en viktig strategi, en strategi som jag

även använder genom framtagningen av ett informationsmaterial om normkritik.

Teoretiska utgångspunkter

Förståelsen av kön/genus som detta arbete utgår från bygger på ett queerteoretiskt perspektiv

med Judith Butlers teorier i centrum. Därtill bygger arbetet på en intersektionell förståelse av

hur olika förtryckande normsystem samverkar med varandra. Utgångspunkten för

informationshäftet är att skolan är en central plats för normskapande, där normer både kan

upprätthållas och utmanas. Mina val av pedagogiska strategier som genomsyrar

informationshäftet grundar sig i Kevin Kumashiros strategier för att arbeta mot

diskriminerande undervisning1 som även kan benämnas som normkritisk pedagogik.

Queerteori

Queerteori2 är ett samlingsnamn för olika perspektiv som kritiserar normer kopplade till

sexualitet, könsidentifikation och könsuttryck. Queerteoretiker undersöker vilka normerna är,

till exempel heteronormen som är föreställningen om att heterosexualitet är något ursprungligt

och naturligt (Kulick, 1996, s.10), hur de fungerar och upprätthålls, vilka konsekvenser de får

i maktstrukturer, samt hur de kan ifrågasättas (Ambjörnsson, 2006, s.78).

Queerteori utgår från ett poststrukturalistiskt perspektiv (Ambjörnsson, 2006, s.41). Enligt

poststrukturalistiskt perspektiv är det språket som skapar verkligheten och ger någonting dess

socialt meningsfyllda betydelse (Wikström, 2009, s. 72). Ord får sin betydelse genom sin

relation till andra ord, en betydelse som konstant förändras (Ambjörnsson, 2006, s. 44f).

Genom exempelvis sättet som vi pratar om kön, som två skilda kön, ”man” och ”kvinna”, och

hur dessa begrepp är fyllda med social betydelse så har uppfattningen om att det bara finns två

statiska kön uppstått. Genom att introducera begrepp som ”hen” och ”icke-binära” så kan den

föreställningen börja förändras.

1 Kumashiro använder begreppet ”anti-oppressive pedagogy” (Kumashiro, 2002, s.32).
2

Queerteorin uppstod genom teoretiska diskussioner inom lesbisk feministisk teori om heterosexualitetens överordnade

ställning och heterocentrismen inom den västerländska akademin (Rosenberg, 2011, s.13) (Kulick, 2005, s.10). Till exempel
att kopplingen mellan kön och sexualitet länge hade förbisett inom feministisk och genusvetenskaplig forskning
(Ambjörnsson, 2006, s.39)
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Språket bygger ofta på motsatspar, till exempel man-kvinna, heterosexuell-homosexuell,

svart-vit. Dessa motsatspar är hierarkiskt ordnade genom ordens sociala och kulturella

betydelse (Wikström, 2009, s.73). Genom språk och handlingar kan denna hierarki antingen

upprätthållas eller destabiliseras (Wikström, 2009, s.23, 73). Ett exempel är Yvonne

Hirdmans teori om genussystemet, en ordningsstruktur av kön, som utgår just från denna

hierarkiska uppdelning mellan manligt och kvinnligt. Grundpelarna som teorin vilar på är

särhållandet av man och kvinna, där mannen är norm och därmed innehar en hierarkiskt

överordnad position (Hirdman, 2004, s.117).

En av de främsta teoretikerna inom queerteori är Judith Butler som slog igenom med sin bok

Gender Trouble, 1990. En av Sveriges mest kända queerforskare, Tiina Rosenberg, har tolkat

Butlers teorier på följande sätt. Rosenberg menar att ett av Butlers centrala begrepp,

”performativitet”, innebär att vi gör kön/genus3. Med det menas att kvinna inte är något en

person är, utan något hon gör genom att uppträda som kvinna genom exempelvis val av kläder

och frisyr (Rosenberg, 2011, s.70).

Performativitet är kopplat till Butlers teori om ”den heterosexuella matrisen”, som i sin tur

kan kopplas till Hirdmans teori om särhållandet av manligt och kvinnligt. Det är en matris

över hur normerna kring kön och sexualitet ser ut.

Enligt den heterosexuella matrisen ska kroppar med enkelhet kunna placeras i ett av två

tydligt avskilda och motsatta kön. Män är genom sin maskulinitet motsatta, och attraherade

av, kvinnor och deras femininitet (Butler, 1990, s.151; Butler, svensk utgåva 2007, s.236).

Fanny Ambjörnsson, en annan svensk queerteoretisk forskare, skriver att den som bryter mot

detta system riskerar att betraktas som obegriplig och avvikande, medan de som utan problem

tar sig igenom detta raster blir privilegierade genom att anses vara ”normala” (2004, s.16).

Till exempel så är en konsekvens av den heterosexuella matrisen att heterosexuella personer

aldrig behöver ”komma ut”, eftersom att det anses vara det förväntade och det ”normala”.

Enligt Rosenbergs tolkning av Butler så kan inte uppfattning om kön/genus frikopplas från

sexualitet då det som kulturellt anses vara manligt och kvinnligt är kopplat till heterosexualitet

(Rosenberg, 2011, s.74).

3 Enligt Rosenberg (2011, s.74) så kritiserar Butler den traditionella uppdelningen mellan kön och genus, i vilken kön har
tolkats som det biologiska könet och genus som det socialt skapade könet. Hon menar att Butler istället menar att
föreställningen om det biologiska könet också är socialt och kulturellt skapat och att kön och genus därför inte bör separeras.
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Intersektionalitet

Intersektionalitet är ett teoretiskt perspektiv som möjliggör analys av hur olika maktrelationer

påverkar och influerar varandra (De los Reyes & Mulinari, 2005, s.126). Ojämlikhet och

maktrelationer infinner sig simultant genom skilda och interagerande strukturella system där

vissa grupper privilegieras kulturellt, ekonomiskt, socialt och politiskt medan andra grupper

förtrycks (De los Reyes & Mulinari, 2005, s.7). Till exempel att män överordnas kvinnor, vita

överordnas svarta/färgade och heterosexualitet överordnas homosexualitet.

Att olika maktrelationer hela tiden samverkar innebär att en person kan ha privilegier, det vill

säga fördelar och tolkningsföreträde, i vissa situationer och samtidigt vara förtryckt i en

annan. Olika människor upplever olika förtryck, privilegier och normer beroende på våra

positioner i förhållande till klass, etnicitet, kön, sexualitet, funktionalitet etc. Förtryck kan

både förstärkas och försvagas genom våra positioneringar i olika maktordningar.

Paulina De los Reyes, professor i ekonomisk historia, har tillsammans med Diana Mulinari,

professor i genusvetenskap, forskat om postkolonial feminism och introducerat begreppet

intersektionalitet i Sverige. De menar att det ger en allt för endimensionell bild att till exempel

enbart analysera hur könsmaktsordningen verkar som förtryckande system mot gruppen

”kvinnor” utan att ta fler maktordningar i åtanke (De los Reyes & Mulinari, 2005, s.7). Detta

eftersom att klass, etnicitet, kroppsstorlek och diverse andra parametrar också har en inverkan

på hur dessa personer blir bemötta av omvärlden och vilka normer som blir viktiga att förhålla

sig till i olika sammanhang (Wikström, 2009, s.16).

Normer är beroende av kontexten och är både relationella och situationsbundna. Förtryck

verkar både mellan och inom grupper. Detta innebär till exempel att alla homosexuella

personer inte har samma normer att förhålla sig till. Normerna ser inte heller likadan ut

överallt. En manlig homosexuell toppmäklare i New York har andra normer att förhålla sig till

än en ung kvinna som bor i en mindre smålandsort och är den enda öppet homosexuella på

skolan. Den manliga toppmäklaren är relationellt mer privilegierad än många andra i de flesta

situationerna men om han hamnar på ett mäklarkonvent på en plats där homosexualitet inte är

accepterat förändras normerna han måste förhålla sig till och även hans positionering i

förhållande till andra.
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Skolan som normproducent och möjlig plats för förändring

Normer är förväntningar och idéer om vad vi upplever som normalt och onormalt. Normer

verkar överallt och upprätthålls genom upprepade handlingar och språkbruk (Sörensdotter,

2011, s.136ff). I skillnadsskapandet mellan det som anses förväntat och normalt respektive det

som anses onormalt uppstår en maktrelation mellan det normenliga och det normbrytande

(Martinsson & Reimers, 2008, s.8). Normskapande sker överallt där människor interagerar

(Martinsson & Reimers, 2008, s.7) och vardagstillvaron genomsyras av dessa kulturella koder

och föreställningar som vi sällan är medvetna om (Arvastson & Ehn 2007, s.9). På grund av

skolans uppdrag att motverka diskriminering och traditionella könsmönster samt att förmedla

de normer som av samhället anser vara viktiga, så som demokrati och jämställdhet

(Martinsson & Reimers, 2008, s.8), så har skolan en särskild roll som normproducent.

De normer som innebär hierarkier mellan grupper eller individer innebär förtryck och

möjlighet till diskriminering. Om det inte hade funnits en heteronorm hade inte homofobi

existerat eftersom det inte hade funnits en norm att bryta mot. Heteronormen gynnar

människor som befinner sig inom den och marginaliserar människor som befinner sig utanför

den. Att granska hur normerna ser ut och vad de får för konsekvenser kan därför bli ett sätt att

förstå hur kränkningar och diskriminering uppstår (Martinsson & Reimers, 2008, s.9).

Strategier för att arbeta mot diskriminering i undervisningen

Att diskriminering ska motverkas i skolan står skrivet i läroplanen, det är inte

förhandlingsbart. Tillvägagångssättet däremot, står det ingenting om (Skolverket, 2011, s.7).

Utbildningsvetaren Kevin Kumashiro har gjort en kartläggning över strategier som används i

utbildningssammanhang för att motverka diskriminering och förtryck i undervisningen. Dessa

har han kategoriserat i fyra ansatser som han därefter har kritiskt granskat. De fyra ansatserna

är ”Utbildning om den Andra”, ”Utbildning för den Andra”, ”Utbildning som är kritisk till

privilegier och andragörande” (skapandet av ”vi” och ”dem”) och slutligen ”Utbildning som

förändrar studenter och samhället”4. ”Den Andra”, syftar till den strukturellt marginaliserade

gruppen som drabbas av diskriminering eller förtryck (Kumashiro, 2002, s.32).

4 Jag har använt mig av Bromseths (2010, s.34), svenska översättningar av “Education about the Other”, “Education for the

Other”, “Education that is critical of privileging and Othering” och “Education that changes students and society”
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- Utbildning om den Andra

Denna ansats kan jämföras med det som i Sverige kallas för toleranspedagogik (Bromseth,

2010, s.35). Ansatsen utgår från tolkningen att diskriminering beror på en kunskapsbrist och

stereotypa föreställningar och att det kan motverkas genom ökad kännedom och tolerans för

den Andra. ”Vi” ska lära oss om ”dem”. Med denna utgångspunkt följer även en

underliggande föreställning om att det inte finns någon av den Andra närvarande i

klassrummet, till exempel homosexuella eller transpersoner.

Utbildning om den Andra görs ofta genom att den marginaliserade gruppen lyfts ut och

behandlas separat (Kumashiro, 2002, s. 39f). Det kan innebära att hålla en temadag om

kvinnliga historiska personer medan den manliga normen i den vardagliga

historieundervisningen kvarstår. Eller genom att homosexualitet lyfts ut som en separat del i

sex- och samlevnadsundervisningen i stället för att inkluderas i sammanhang som handlar om

relationer och familjekonstellationer.- Utbildning för den Andra

Syftet med denna ansats är att förbättra skolsituationen för personer som tillhör den

marginaliserade gruppen. Detta görs genom att skolan anpassas efter den marginaliserade

gruppens behov och görs till en ”säker zon” eller genom att erbjuda separatistiska

sammanhang för den Andra (Kumashiro, 2002, s.33f). Ett exempel på utbildning för den

Andra i svensk kontext är att dela upp tjejer och killar på idrottsundervisningen, vars syfte då

ofta är att stärka tjejerna. Vad Kumashiro menar är positivt med denna ansats är att förtryck

erkänns som något som även existerar på den egna skolan. Däremot misslyckas strategin att

motverka andrafiering och att tillhöra en marginaliserad grupp kvarstår som problematiskt.

Vad som också blir problematiskt är urvalsprocessen, vem tillhör den marginaliserade

gruppen och varför då? Att dela in en grupp i tjejer och killar blir problematiskt så fort någon

inte passar in i den binära uppdelningen (Kumashiro, 2002, s.37f).

Kumashiro menar att dessa två ansatser inte erbjuder strukturell förändring. I och med att de

normer som innebär diskriminering och andrafiering inte ifrågasätts så återskapas de genom

dessa två anti-diskriminerande strategier. För att uppnå förändring menar Kumashiro att det

krävs att vi utmanar de normer som gör att vissa grupper privilegieras och är hierarkiskt

överordnande andra grupper. Det är något som de två nedanstående ansatserna gör

(Kumashiro, 2002, s.44), vilka är de som kan översättas som normkritisk pedagogik och de

ansatserna som jag kommer att utgå från i mitt arbete med mitt informationshäfte.
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- Utbildning som är kritisk till privilegier och andragörande

Denna ansats innefattar en kritisk hållning till de strukturella hierarkierna mellan grupper och

även en kritisk granskning av sin egen roll som upprätthållare av diskriminering och

förtryckande strukturer. För att utveckla denna kritiska medvetenhet behövs en kunskap om

normer och maktstrukturer som skapar förtryck. Egna föreställningar om vad som anses

normalt granskas kritiskt och hur dessa avspeglas och förmedlas genom undervisningen

undersöks. För att denna ansats ska få någon förändrande effekt behövs det dock mer än

medvetenhet om förtrycket, det krävs även att detta medvetande omsätts i praktiken

(Kumashiro, 2002, s.46f).- Utbildning som förändrar studenter och samhället

Denna sista ansats bygger vidare på den tredje och har en poststrukturalistisk förståelse av hur

makthierarkier och kunskap skapas och upprätthålls genom diskurser, det vill säga hur vi talar

om företeelser och vilka sanningar som är rådande (Bromseth, 2010, s.40). Denna ansats

innebär att förändra de diskurserna som upprätthåller hierarkierna och som innebär

diskriminering och förtryck. Utbildning som förändrar studenter och samhället är uppnått när

lärare och elever börjar utmana dessa diskurser genom sitt sätt att tala och handla (Kumashiro,

2002, s.45f).

Inför produktutformning

Inför processen behövde en hel del val göras. Var ska fokus ligga? Till vem ska produkten

rikta sig och hur ska innehållet väljas? Hur omfattande ska informationshäftet vara och hur

ska det utformas?

Normer i fokus i materialet

Till en början var tanken att materialet skulle utgå från och beröra samtliga av

diskrimineringsgrunderna. Jag insåg dock att arbetet skulle bli för stort och spretigt och att

normerna endast skulle kunna behandlas ytligt med ett så brett fokus. Därmed blev jag

tvungen att avgränsa mig.

I läroplanen står det utskrivet att skolan aktivt ska motverka traditionella könsmönster i skolan

(Skolverket, 2011, s.8 ). Det är med avstamp i den formuleringen som jag har valt mitt

fokusområde som är normer kring kön, både gällande könstillhörighet och könsuttryck, samt

normer kring sexuell läggning. Dessa normer har stark koppling till Judith Butlers teori om
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den heterosexuella matrisen och alla står i så nära relation till varandra att de är svåra att skilja

åt. På så sätt föll det sig naturligt att studera dessa normstrukturer tillsammans.- Normer kring sexualitet: Heteronormen

Heteronormen är normen som gör att vi förutsätter att människor är heterosexuella på grund

av att heterosexualitet anses vara det normala och att andra läggningar anses vara avvikande

och onormala. Den innebär att ”bög” används som skällsord i skolan, att heterosexuella aldrig

behöver ”komma ut” och att familjen i ”fredagsmysreklamen” så gott som alltid är en

kärnfamilj med en mamma och en pappa. Normer kring sexualitet sätter upp osynliga regler

som kan vara starkt inskränkande för individers egen sexualitet (Arvastson & Ehn 2007, s.25).- Normer kring kön och könsuttryck

Normer kring kön och könsuttryck innebär socialt konstruerade föreställningar om skillnader

mellan män och kvinnor och om vad som anses manligt respektive kvinnligt. Enligt Butlers

teori är detta något som vi gör performativt, det vill säga att vi gör kvinnligt och manligt.

Normer om vad som är kvinnligt och manligt upprätthålls genom handlingar, språk och

genom bekräftande och förstärkning av olika beteenden. Genom media och kultur förmedlas

bilder av hur män och kvinnor är och hur de ska vara som är starkt präglade av normerna och

som därmed upprätthåller dessa normer.- Normer kring kön och könstillhörighet

”Cis” är latin och betyder ungefär ”på samma sida”, medan trans betyder ”överskridande”. En

cis-person är en person som har sitt juridiska, biologiska och sociala kön på samma sida, det

vill säga att vara antingen man eller kvinna i enlighet med rådande normer. Cis-normen är

föreställningen om att det bara finns män och kvinnor samt att alla män föds med penis och

kvinnor med vagina (RFSL Ungdom, 2014). Cis-normen fungerar därmed förtryckande mot

transpersoner och icke-binära personer, det vill säga personer som inte identifierar sig som

antingen man eller kvinna.

I många av de normkritiska material som finns idag, som behandlats tidigare i rapporten, är

det stort fokus på heteronormen och normer kring könsuttryck. Cis-normen däremot nämns

knappt alls vilket tydliggör hur utbrett osynliggörandet av transpersoner är, även inom

normkritiken. På grund av cis-normen behöver du ofta kategorisera dig själv som antingen

kvinna eller man och i vanliga fall erbjuds inget alternativ till dessa två. Det kan vara vid val

av offentlig toalett, omklädningsrum eller val av kön i olika typer av formulär. För cis-
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personer är detta troligtvis aldrig problematiskt utan det är först när de normativa ordningar

rubbas som vi kan få syn på normen.

Målgrupp och målgruppsanpassning

Min målgrupp är främst lärare, för de yngre åldrarna, som tidigare inte reflekterat särskilt

mycket kring normer och som därmed inte heller har tittat kritiskt på sin egen roll som

pedagog och normupprätthållare. För att fånga upp dessa behöver materialet vara

lättillgängligt, både rent praktiskt och även innehållsmässigt. Det ska inte kräva att läraren

själv söker upp det, är villig att lägga ner mycket tid på det, eller har förkunskaper om ämnet.

Tanken är därför att informationshäftet ska vara kortfattat med information och konkreta tips,

som sedan ska kunna finnas tillgängligt i olika personalrum på skolor i Uppsala. Det ska även

kunna fungera som ett underlag för diskussion på exempelvis arbetslagsträffar. Produkten ska

därför finnas tillgängligt att enkelt hämta hem från internet.

Informationshäftets funktion

Arbetet tar sin utgångspunkt i att normerna ständigt är under förhandling och att förtryckande

normer därmed är möjliga att förändra. Genom att undersöka och granska hierarkiska normer

som osynliggör och begränsar människor på olika sätt, är det möjligt att förändra dem och

aktivt verka för att inte reproducera dem i klassrummet.

Informationshäftet är tänkt att fungera medvetandehöjande och bidra till att pedagogerna

själva börjar rannsaka sig själva och de normer som reproduceras i klassrummet, samt att

erbjuda verktyg för att motverka detta. Detta kan jämföras med Kumashiros tredje ansats,

“Utbildning som är kritisk till privilegier och andragörande”. Förhoppningen är dock att höja

intresset hos läsarna för att arbeta normkritiskt så pass mycket att de läser vidare och blir

tillräckligt säkra för att tillsammans med eleverna upptäcka och utmana normer i framtiden

vilket kan jämföras med Kumashiros fjärde ansats, Undervisning som förändrar studenter och

samhället.

Utformningsprocessen

Till min hjälp för att ta fram informationshäftet har jag använt mig av Scribus, ett DTP-

program (desktop publishing), som används för att producera skoltidningar och liknande

layoutarbeten. I programmet har jag med hjälp av typsnittsmallar, textrutor och bildrutor

utformat mitt informationshäfte. När informationshäftet var färdigt lades det ut fritt

tillgängligt för alla att hämta hem på http://normkritiskpedagogik.wordpress.com/.
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Val av format och grafisk design

I och med tanken att häftet skulle vara lätt att ladda ner från internet eller från ett mail så

behövde informationshäftet vara möjligt att skriva ut från en vanlig skrivare. Ett häfte i A5-

format som skrivs ut på vanliga A4-papper blev därför det självklara valet. I och med

målgruppen skulle häftet vara kortfattat men ändå kunna täcka in grundläggande information

och konkreta tips på förändring. Med det valda formatet var jag begränsad till ett sidantal

delbart med fyra och valet stod mellan 8 och 12 sidor. Jag valde slutligen att materialet skulle

omfatta 12 A5-sidor för att det skulle kunna göras innehållsrikt och tydligt och samtidigt ha

utrymme nog för att hållas luftigt och även kunna rymma illustrationen för att bryta av texten.

Informationshäftet är tänkt att utstråla en känsla av lekfullhet och lättsamhet. Det ska inte

kännas som en utmaning att börja bläddra i det. Med det och pride-flaggan i åtanke valde jag

att utgå från regnbågens färger som färgskala. Färgerna används i både illustrationer och i den

grafiska design som används på fram- och baksida, vid sidnumrering och i överkanten på

häftet.

Typsnittet är ritat i ett typsnittsprogram och illustrationerna är ifyllda med vattenfärger innan

de har skannats och lagts in i informationshäftet, för att den lekfulla känslan enhetligt ska gå

genom hela materialet.

Innehåll och struktur

- Introduktion

Det första uppslaget fungerar som en introduktion till informationshäftet. Det förklarar vad

normkritik innebär och vad som skiljer normkritisk pedagogik från toleranspedagogik som

annars är en vanlig strategi för att motverka diskriminering i svenska klassrum. Genom att

fokusera på lärarens stora inflytande över eleverna och genom att beskriva normkritik med

positivt laddade ord som ”möjligheter” och ”jämställdhet” försöker texten locka till sig de

läsare som tidigare inte är bekanta med normkritisk pedagogik. På uppslaget finns även en

förklaring av vad normer är och hur vissa normer fungerar förtryckande, samt ett stycke som

förklarar vilka normer som kommer att vara i fokus i materialet.- Heteronormen och cis-normens problematik

Det andra uppslaget är en förenklad förklaring av den heterosexuella matrisen, som alltså

ligger till grund för normer kring kön och sexualitet. Detta för att ge en något fördjupad

förståelse av hur dessa normer fungerar och även vilka problem de kan innebära för personer
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som inte betecknar sig som överensstämmande med dem. För att utmana cis-normen och det

binära könssystemet handlar ett avsnitt om ett nytt sätt att förstå kön på. Istället för den

heteronormativa binära könsmodellen som endast erbjuder två alternativa kön, som attraheras

av varandra, beskrivs kön och sexuell läggning i häftet som fyra av varandra oberoende

skalor: könsidentitet (det kön som personen identifierar sig som), könsuttryck (till exempel

hur personen klär sig), sexuell läggning (vilket/vilka kön som personen attraheras av), kropp

och organ (kroppstyp och könsorgan).- Arbeta praktiskt med normkritik

Därefter följer fem sidor med olika exempel på hur normer omedvetet upprätthålls i

undervisningen och konkreta tips på hur detta kan motarbetas. I och med arbetets

queerteoretiska förhållningssätt har informationsmaterialet stort fokus på språket som

normupprätthållare och de flesta tipsen utgår från att ett förändrat språkbruk också kan

upplysa om att utmana normer och rådande diskurser, vilket enligt Kumashiro är det som

möjliggör verklig förändring (Kumashiro, 2002, s.45f). Förutom språket finns det även

exempel som utgår från ojämlik representation.

De konkreta tipsen har i stor utsträckning ramats in i särskilda rutor i anslutning till

informationstexten. På så sätt kan tipsen lätt urskiljas även om pedagogen bara sitter och

ögnar igenom häftet. Pedagogen har även själv möjlighet att välja hur mycket eller hur lite

som ska läsas just vid det tillfället.- Intersektionalitet och fler normer

Den sista sidan i häftet berör diskrimineringsgrunderna som ett sätt att påminna läsaren om att

det finns fler förtryckande normstrukturer i samhället som är värda att uppmärksamma.

Dessutom så beskriver jag intersektionell teori om hur normer och olika maktstrukturer

samverkar. Jag beskriver hur normer är beroende av kontexten och uppstår genom en individs

positioneringar i förhållande till olika maktstrukturer och den aktuella situationen.- Avslutande tips

Tipssidan är tänkt att erbjuda ett brett spektrum av olika typer av material och medier som

dessutom ska vara lättillgängliga och helst gratis. Därför erbjuds en blandning av böcker,

filmserier, utbildningar och hemsidor. Urvalet böcker som rekommenderas består av tre

böcker, en på lättare nivå, en som är lite mer omfattande men fortfarande skriven med ett

lättillgängligt språk och en tredje som är en akademisk antologi. Tipssidan fungerar även som

stöd i sökandet efter normbrytande skönlitteratur för barn och unga.
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Dilemman och problem

Under utformningen av materialet har diverse dilemman eller problem uppstått. Vissa har jag

löst relativt snabbt medan andra har följt med mig i arbetet under hela processen.- Begrepp

Ett genomgående dilemma har varit vilka begrepp relaterade till kön jag ska använda. I både

rapporten och i informationshäftet använde jag länge begreppen ”kön” och ”genus” som

separata begrepp, trots att Judith Butler motsäger sig detta sätt att använda begreppen på. Jag

valde slutligen att endast använda begreppet ”kön” i både rapporten och

informationsmaterialet och att komplettera det med begreppen ”könstillhörighet” och

”könsuttryck” som båda har med kön att göra men som syftar på olika normer relaterade till

kön.

Ett annat dilemma är huruvida jag ska använda mig av begreppen ”pojkar” och ”flickor”. Jag

har försökt att begränsa användandet av dessa begrepp, framför allt på ett sätt som antyder att

det bara finns två kön. Detta beror på att könande av barn så gott som alltid utgår från cis-

normen, könandet utgå från barnens könsorgan snarare än att de uppmuntras att reflektera

över sin egen könsidentitet. I avsnitt som handlar om skillnader i hur pojkar och flickor

framställs, som i exemplet om könsnormer i kultur, blir användandet av de binära begreppen

dock nödvändiga för att tydliggöra hur strukturerna ser ut.

Vissa begrepp har medvetet inte använts i informationsmaterialet, så som ”cis-norm” och

”intersektionalitet”. Jag upplevde att det gick att förklara deras innebörd utan att begreppen

behövde användas. Att ta in begreppen, som de flesta i målgruppen kanske aldrig ens har hört

talas om, skulle eventuellt innebära en allt för akademisk prägel på häftet som skulle riskera

att göra det svårläst.

”Förtryck” är ett annat begrepp som jag aktivt har valt att inte använda. Det är ett ord som kan

upplevas som väldigt negativt laddat och i ett informationsmaterial skulle det kunna få en

avskräckande effekt.

Ett begrepp som jag har valt att använda, trots att det kan upplevas som kontroversiellt, är

ordet ”hen”. Med tanke på att det är ett ord som har så stor betydelse för personer som inte

identifierar sig med de personliga pronomen ”hon” eller ”han” så är ordet nödvändigt som

komplement i det svenska språket. Att de dessutom förenklar många språkliga situationer

genom att fungera som ersättning till ”han/hon” och kan användas för att motverka den
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manliga normen i språket innebär att det är ett användbart begrepp på flera sätt. Hur ”hen” bör

böjas grammatiskt har varit omdebatterat. Vissa föredrar ”hen” som objektsform, andra

föredrar ”henom”. Jag har valt att gå på Språkrådets rekommendationer och använda ”hen”

både som subjektsform och objektsform (Institutionen för språk och folkminnen, 2014).- Normreproducering i informationsmaterialet

Vid flera tillfällen under utformningsprocessen upptäckte jag att jag omedvetet upprätthöll

flera normer genom mina exempel och illustrationer. Ett exempel på detta är mitt konkreta

tips på hur egna frågor kan formuleras för att väga upp dålig representation på sida 10 i

informationsmaterialet: ”Emma och Sonia ska bygga en gungställning till sina barn.

Hur många meter virke behöver de?”.

Paret i exemplet var till en början ett manligt homosexuellt par som jag senare valde att byta

ut mot ett kvinnligt homosexuellt par. Detta på grund av att uppgiften handlade om

byggkonstruktion, ett område som är starkt mansdominerat. Ett exempel med två män som

bygger en gungställning skulle då upprätthålla den normen. Det kan dock talas för att även

detta val upprätthåller normer med tanke på fördomen om homosexuella kvinnor som

”butchiga” och maskulina. Detta visar på vilken svår balansgång som förändringsarbetet mot

rådande maktstrukturer ibland kan kännetecknas av.

Ännu ett exempel där de normer jag vill ifrågasätta var nära att reproduceras var den

illustrerade statistiken över fördelningen mellan män och kvinnor i läroböcker på sida 10 i

informationshäftet. Statistiken är resultat av två läromedelsgranskningar gjorda på uppdrag av

Delegationen för jämställdhet i skolan. En som granskade läromedel i historia (Ohlander,

2010a) och en som granskade läromedel i samhällskunskap (Ohlander, 2010b).

Min första tanke var att illustrera statistiken med de traditionella ”WC-symbolerna” för

kvinnor och män, där män representeras av en figur med byxor och kvinnor representeras av

en figur med klänning. Symbolerna är ett tydligt exempel på hur vi könar personer utifrån

deras kläder och yttre attribut. Då dessa symboler upprätthåller normer om könsuttryck och

den binära könsuppdelningen valde jag att istället symbolisera kvinnor och män med olika

geometriska former i olika färger. Statistiken i sig är även den väldigt cis-normativ, vilket i

och för sig kan bero på att de granskade läroböckerna är det.

Att även ett informationshäfte om normkritisk pedagogik ständigt riskerar att upprätthålla

normer visar på normernas kraft och ständiga inflytande över våra handlingar och vårt
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språkbruk. Arbetet med att utmana normer tar aldrig slut eftersom det finns alltid finns nya

normer att uppmärksamma och börja utmana.

Utvärdering av produkten

För att utvärdera informationshäftet skickades det ut till fyra verksamma lärare, tillsammans

med en anonym enkät på tio frågor att besvara. Av de fyra utskickade enkäterna kom

enkätsvar från tre av lärarna in. Jag har valt att benämna dessa som ”Lärare 1”, ”Lärare 2” och

”Lärare 3” och i vissa fall endast som (1), (2) och (3).

Den första frågan berörde pedagogens tidigare kännedom om normkritisk pedagogik. Jag

ansåg att frågan var relevant i och med att min målgrupp främst är personer med lite

kännedom och jag var nyfiken på om någon av de svarande tillhörde målgruppen och hur de i

så fall skulle ställa sig till informationshäftet. En annan intressant aspekt med frågan var om

svaren skulle skilja sig mycket beroende på lärarens förkunskaper om ämnet. Det fanns fyra

olika svarsalternativ och alla lärare valde olika alternativ. Lärare 1 hade mycket hög

kännedom om normkritisk pedagogik, Lärare 2 hade översiktlig kännedom och Lärare 3 hade

hört talas om det.

Fråga två var en 5-gradig skala på hur väl informationshäftet gav en översiktlig bild över vad

normkritisk pedagogik kan innebära, eftersom detta var informationshäftets främsta syfte.

Alla lärare gav betyg 5 av 5, vilket tyder på att syftet med materialet uppnås. På frågan fanns

det även möjlighet att lämna en kommentar.

Lärare 1, som hade mycket god kännedom om normkritisk pedagogik, kommenterade

”Jo, du fick med det mesta. kanske klassaspekten kom i skymundan.”

Detta är en korrekt iakttagelse. Det är även en rad andra maktaspekter som inte fick något

utrymme i mitt informationsmaterial på grund av att jag valde att fokusera på normer kring

kön och sexualitet.

Fråga 3 var om lärarna ansåg att det fanns behov av materialet och undersöker om lärarna

tycker att det finns en lucka som informationshäftet kan fylla. Denna fråga, tillsammans med

fråga 4 (Beskriv din uppfattning om normkritik med några få ord, till exempel: intressant,

komplicerat), var även tänkt att undersöka lärarens attityd till den här typen av pedagogik.
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Lärarna tycker att det finns ett behov av materialet, samt att informationsmaterialet skulle

kunna väcka ett begynnande intresse (1), vilket även det var syftet med materialet. Lärarna

beskriver normkritisk pedagogik som politiskt korrekt (1), uppväckande (2) och intressant (3).

Om ”politiskt korrekt” ska anses vara en negativ eller positiv attityd är svårt att avgöra då det

är ett begrepp som används på båda sätten. Det är även svårt att avgöra om dessa attityder

bottnar i informationsmaterialet eller om de redan fanns sen tidigare.

Samtliga lärare kunde tänka sig att arbeta med normkritisk pedagogik. Dock verkade två av

lärarna ha uppfattat normkritisk pedagogik som något som eleverna nödvändigtvis behövde

inkluderas i, genom till exempel övningar och undervisning i normkritik, vilket inte var min

tanke.

(1) ja, kanske för de elever som kommit en bit och hittat sig själva eller som är intellektuellt välförsedda. för

svagare elever är det mest förvirrande.

(2) Ja. Det är viktig att belysa frågorna så att eleverna får se hur det normerna är funtade.

Informationshäftets utformning, innehåll och språk fick höga betyg av lärarna. Lärare 3

svarade att det var lättläst och innehöll lagom mycket text, samt att innehållet utmanade

läsaren att genomskåda sina egna föreställningar. Lärare 2 tyckte att det var tydligt och

intressant. Lärare 1 var den enda som inte var enbart positiv och tyckte att häftet var lite väl

queer-markerat i och med färgsättningen och att innehållet hade kunnat struktureras upp på ett

annat sätt.

En fråga berörde huruvida tipsen i informationsmaterialet var konkreta och möjliga att

applicera i praktiken, vilket lärarna i huvudsak tyckte.

Lärare 2 kommenterade

Ja,om man har en klass där eleverna är öppna och mogna för att förstå och klarar av att resonera.

Även här nämns elevernas inkludering även om tipsen inte behandlar elevinkludering utan

behandlar lärarens språkbruk och lärarens möjligheter att ge en mer varierad representation

genomgående i sin undervisning. Frågan är om läraren anser att eleverna behöver vara öppna

och mogna för att kunna få exempelvis matematikuppgifter om ett homosexuellt par. Om så

nu är fallet, vilket jag enbart kan spekulera i, är min åsikt snarare att alla barn är öppna så

länge vuxna ger dem chansen genom att inte osynliggöra, i detta fall, homosexualitet.
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Avslutande reflektion

Slutprodukten mottogs med positiv respons och alla lärare i utvärderingsgruppen tycker att

informationshäftet gav en översiktlig bild över vad normkritisk pedagogik kan innebära. I

utvärderingen nämns det att häftet kan väcka ett begynnande intresse för normpedagogik samt

att det var lättläst och lagom omfattande. Dessutom så uttrycker en lärare (3) att

informationshäftet bidrar till att utmana läsaren att genomskåda sitt sätt att tänka och uttrycka

sig. Utifrån utvärderingen uppfyller därmed informationsmaterialet samtliga syften.

Utvärderingen bekräftade också att behovet av material om normkritisk pedagogik var stort.

Under arbetet med framtagningen av mitt informationshäfte har mina kunskaper om

normkritisk pedagogik ständigt fördjupats, så även om svårigheterna med tillvägagångssättet.

Jag har fått en djupare förståelse för olika anti-diskriminerande strategiers konsekvenser och

därmed en ännu starkare övertygelse om att normkritisk pedagogik är det som behövs i den

pedagogiska verksamheten och att utbildning i detta bör ges på lärarutbildningen.
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Bilaga 1. Normkritisk pedagogik - Enkät

1. Kände du till normkritisk pedagogik sen tidigare?
□ Ja, mycket väl
□ Översiktligt
□ Jag hade hört talas om det
□ Nej, inte alls

2. Har materialet lyckats ge en översiktlig bild av vad normkritisk
pedagogik kan innebära?
□ 1. Mycket dålig □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. Mycket bra
Kommentar:

3. Finns det behov av materialet?
Kommentar:

4. Beskriv din uppfattning om normkritik med några få ord (till exempel:
intressant, komplicerat)
Kommentar:

5. Skulle du kunna tänka dig att arbeta med normkritisk pedagogik?
Varför/varför inte?
Kommentar:

6. Vad tycker du om materialets utformning? (Till exempel omfattning, röd
tråd, rubriker, design)
□ 1. Mycket dålig □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. Mycket bra
Kommentar:

7. Vad tycker du om materialets innehåll?
□ 1. Mycket dålig □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. Mycket bra
Kommentar:

8. Vad tycker du om materialets språk och begrepp?
(Om något var otydligt kan du gärna skriva det i kommentarsfältet)
□ 1. Mycket dålig □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. Mycket bra
Kommentar:

9. Hur upplevde du tipsen i materialet? Var de konkreta och möjliga att
applicera i praktiken? Varför/varför inte?
Kommentar:

10. Tips på förbättringar och övriga kommentarer
Kommentar:
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Bilaga 2. Enkätsvar från Lärare 1

F1: Kände du till normkritisk pedagogik sen tidigare?
Ja, mycket väl

F2: Har materialet lyckats ge en översiktlig bild av vad normkritisk pedagogik kan innebära?
5/5

Kommentar: Jo, du fick med det mesta. kanske klassaspekten kom i skymundan.

F3: Finns det behov av materialet?
Ja, jag tror det. dock är jag osäker om en enskild broschyr kan förändra något. Kanske kan den väcka ett
begynnande intresse?

F4: Beskriv din uppfattning om normkritik med några få ord (till exempel: intressant,
komplicerat)
politiskt korrekt.

F5: Skulle du kunna tänka dig att arbeta med normkritisk pedagogik? Varför/varför inte?
ja, kanske för de elever som kommit en bit och hittat sig själva eller som är intellektuellt välförsedda. för svagare
elever är det mest förvirrande.

F6: Vad tycker du om materialets utformning? (Till exempel omfattning, röd tråd, rubriker,
design)
4/5

Kommentar: Lite väl queer-markerat med färgsättningen. kan stöta bort en del läsare. Kanske skulle det vara lite
sobert?

F7: Vad tycker du om materialets innehåll
4/5
Kommentar: Du ville ha med så mycket som möjligt. kanske skulle det vara upplagt på flera nivåer. en
övergripande, lite catchy "slogannivå" och vidare ner till analytiska och kanske filosofiska nivåer. som det är nu
kanske det skrämmer bort en och annan icke-teoretiker i lärarkåren.

F8: Vad tycker du om materialets språk och begrepp? (Om något var otydligt kan du gärna
skriva det i kommentarsfältet)
(ingen etikett)(ingen etikett)

3/5
Kommentar: objektsform av "hen" är "henom"

F9: Hur upplevde du tipsen i materialet? Var de konkreta och möjliga att applicera i praktiken?
Varför/varför inte?
jo. kanske lite lösryckta men okej

F10: Tips på förbättringar och övriga kommentarer
Lite fotografier, personer som berättar (kan vara fiktiva eller verkliga) Tex : "Kim känner sig som varken kille eller
tjej..."
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Bilaga 3. Enkätsvar från Lärare 2

F1: Kände du till normkritisk pedagogik sen tidigare?
Översiktligt

F2: Har materialet lyckats ge en översiktlig bild av vad normkritisk pedagogik kan innebära?
5/5

F3: Finns det behov av materialet?
Ja, absolut. Sedan kusen Pojkar och flickor i skolan 1985, har det varit relativt tyst om de här frågorna.

F4: Beskriv din uppfattning om normkritik med några få ord (till exempel: intressant,
komplicerat)
Uppväckande

F5: Skulle du kunna tänka dig att arbeta med normkritisk pedagogik? Varför/varför inte?
Ja. Det är viktig att belysa frågorna så att eleverna får se hur det normerna är funtade.

F6: Vad tycker du om materialets utformning? (Till exempel omfattning, röd tråd, rubriker,
design)
5/5

Kommentar: Tydligt och intressant!

F7: Vad tycker du om materialets innehåll
5/5

F8: Vad tycker du om materialets språk och begrepp? (Om något var otydligt kan du gärna
skriva det i kommentarsfältet)
5/5

F9: Hur upplevde du tipsen i materialet? Var de konkreta och möjliga att applicera i praktiken?
Varför/varför inte?
Ja,om man har en klass där eleverna är öppna och mogna för att förstå och klarar av att resonera.

F10: Tips på förbättringar och övriga kommentarer
Svaranden hoppade över denna fråga



31

Bilaga 4. Enkätsvar från Lärare 3

F1: Kände du till normkritisk pedagogik sen tidigare?
Jag hade hört talas om det

F2: Har materialet lyckats ge en översiktlig bild av vad normkritisk pedagogik kan innebära?
5/5

Kommentar: Toppen med bakgrundsfakta i början där bl a begrepp reds ut!

F3: Finns det behov av materialet?
Absolut!

F4: Beskriv din uppfattning om normkritik med några få ord (till exempel: intressant,
komplicerat)
Mycket intressant! Skolan och förskolan har en mycket viktig uppgift att ge våra elever/barn ett öppet
förhållningssätt gentemot sina medmänniskor.

F5: Skulle du kunna tänka dig att arbeta med normkritisk pedagogik? Varför/varför inte?
Ja, t ex eftersom familjesammansättningarna ser olika ut, insemination/donation har blivit vanligare och lagar har
ändrats så att fler barn växer upp med två mammor/pappor.

F6: Vad tycker du om materialets utformning? (Till exempel omfattning, röd tråd, rubriker,
design)
5/5

Kommentar: Snyggt och lättläst. Lagom mycket text. Bra med exempel som utmanar läsaren att genomskåda
sina egna sätt att uttrycka sig och tänka. (t ex att undervisa OM muslimer, säga "kom igen nu tjejer" o s v)

F7: Vad tycker du om materialets innehåll
5/5

F8: Vad tycker du om materialets språk och begrepp? (Om något var otydligt kan du gärna
skriva det i kommentarsfältet)
5/5

F9: Hur upplevde du tipsen i materialet? Var de konkreta och möjliga att applicera i praktiken?
Varför/varför inte?
Bra tips.

F10: Tips på förbättringar och övriga kommentarer
Fler tips på hur man kan arbeta, t ex lektionsförslag, barnböcker med uppgifter till.
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Bilaga 5. Informationshäftet – Referenser och källor

”Normer är förväntningar och idéer om vad vi upplever som ”normalt” och ”onormalt”. Normer verkar

överallt och upprätthålls genom upprepade handlingar och språk.(…) Normer kan begränsa människor

handlingsutrymme genom att sätta upp osynliga regler för vad du inte får göra, exempelvis bära

klänning som man. Normer kan osynliggöra grupper, som att romantiska komedier i princip aldrig

handlar om homosexuella par” (Sörensdotter,  2011, s.136ff).

” Uppfattningen om att kön är en viktig skillnad kan förstärka genusnormerna för barn i och med att de

lär sig att identifiera sig mer som sitt kön än som en individ.” (Rosén, 2010, s.70).

”I språket är det manliga normen, som i så många andra sammanhang” (Milles, 2008)

Hur ”hen” böjs grammatiskt (Institutionen för språk och folkminnen, 2014)

”Pojkar i bilderböcker framställs ofta som modiga, starka, långa och tuffa. Det är dessutom ofta de

aktiva karaktärerna som driver handlingen framåt. Flickor i bilderböcker däremot beskrivs ofta som

söta, försiktiga, snälla. De är också ofta passiva karaktärer, som mest följer med. Kvinnliga karaktärer

har ofta ett utseende som stämmer väl överens med utseendeidealet, medan manliga karaktärers

utseende är av större variation.” (Henkel & Tomičić, 2009, s. 39ff)

”När djurvärlden skildras så könas fjärilar och fåglar i högre utsträckning som honor, medan djur som

lejon och björnar vanligen framställs som hanar” (Henkel & Tomičić, 2009, s.70f).

”Utseendeideal sträcker sig allt längre ner i åldrarna, och särskilt flickor får ofta komplimanger för sitt

utseende, frisyr, eller för sina kläder. Detta förstärker bilden av att utseende har stor betydelse och att

det är viktigt att vara fin” (Henkel & Tomičić, 2009, s.70f).

På grund av heteronormen så gör vi ofta misstaget att utgå från att alla är heterosexuella, oavsett deras

ålder. Genom att ställa frågan ”Har du någon flickvän på skolan?”, till en pojke så upprätthåller vi

heteronormen, och barnen socialiseras in i tron om att de själva är heterosexuella, eller iallafall att bör

vara det, eftersom att alla utgår från det” (Henkel & Tomičić, 2009, s.112).

”Alla ingredienser i vår identitet  samspelar och påverkar hur vi blir bemötta och vilka normer som

blir viktiga att förhålla sig till i olika sammanhang. Detta innebär till exempel att alla kvinnor inte

påverkas på samma sätt av genusnormer” (Wikström, 2009, s.16).

”Enligt en statlig läromedelsgranskning från 2010 är män starkt dominerande i läroböckerna, ett

exempel är en grundskolebok i historia, där cirka 150 män var representerade och totalt 6 kvinnor. Av

de granskade samhällskunskapsböckerna fanns inte en enda familj med föräldrar av samma kön

representerade. Detta är inte en korrekt spegling av verkligheten, och att nämna 6 kvinnor jämfört med
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150 män sänder inte direkt ut signalen om att pojkar och flickor är lika viktiga, eller erbjuder många

kvinnliga förebilder” (Ohlander, 2010a), (Ohlander, 2010b).
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