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NORMKRITISK PEDAGOGIK
VERKTYG OCH MÖJLIGHETER

Har du funderat på hur stor betydelse du som pedagog egentl igen har? Skolan är en

plats där normer både kan upprätthål las el ler utmanas. Du som pedagog har stora

möjl igheter att utmana de normer som innebär begränsningar el ler osynliggörande.

Att upprätthål la normer är ofta mycket lättare än att utmana dem. För att aktivt kunna

utmana normer behöver vi först upptäcka dem, vi lket kan vara en utmaning i sig.

Det här materialet är tänkt att erbjuda dig verktyg för att upptäcka begränsande eller

osynliggörande normer, som ibland upprätthål ls omedvetet i skolan. Det är även

tänkt att ge dig möjl igheten att börja utmana normer, genom att erbjuda enkla och

konkreta tips på hur du kan gå ti l l väga.

Normkritisk pedagogik innebär att jobba mot diskriminering och för jämstäl ldhet och

jämlikhet, genom att utmana de normer som gör att vissa företeelser anses normala

och andra avvikande. Genom att ti l l exempel avslöja vi lka genusnormer som

förmedlas ti l l våra elever har vi möjl ighet att erbjuda fler alternativ ti l l dessa och

därmed öppna upp för en bredare repertoar av intressen och uttryckssätt som är

ti l lgängl iga för al la, oavsett kön.

En utbredd undervisningsmetod, som länge har varit populär i Sverige, går ut på att

bedriva undervisning om den diskriminerade gruppen. Syftet är att undervisningen

ska motverka diskriminering genom att skapa en ökad förståelse och respekt för, ti l l

exempel, homosexuella personer. Forskning har dock visat att denna metod, som

kallas toleranspedagogik, inte motverkar diskriminering, utan snarare besfäster

förestäl lningar om vad som är normalt och onormalt.

Det beror på att normen inte ifrågasätts. I och med att "vi" i klassen försöker uppnå

en ökad förståelse och tolerans för "dem" så upprätthål ls istäl let normen som

innebär att homosexuella ses som avvikare.

Normkritiskt pedagogik innebär istäl let att undersöka och problematisera de normer

som innebär skil lnadsskapande, istäl let för att fokusera på det som anses vara

annorlunda.
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NORMER OCH PRIVILEGIER
VISSA NORMER INNEBÄR ORÄTTVISA

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

Normer verkar överal lt och upprätthål ls genom upprepade handlingar och språk. Det

finns många normer som behövs för att samhället ska fungera på ett bra sätt, ti l l

exempel att vi står i kö och väntar på vår tur i affären.

Men alla normer är inte bra eller nödvändiga. Normer kan också innebära

begränsningar i människors handlingsutrymme genom att de sätter upp osynliga

regler för vad du inte får göra, exempelvis att bära klänning som man. Normer kan

även osynliggöra grupper, som att romantiska komedier i princip aldrig handlar om

homosexuella par.

PRIVILEGIER
Att någonting anses normalt innebär privi legier, det vi l l säga fördelar och

tolkningsföreträde. På grund av att heterosexualitet anses vara det normala behöver

heterosexuella aldrig komma ut. Att vit hudfärg anses vara det normala innebär att

vita personer i Sverige sällan får frågan "Vilket land kommer du från?". Att personer

som inte sitter i rul lstol aldrig behöver fråga om det finns trappor el ler höga trösklar

på restaurangen är al ltså ett privi legium. På så sätt kan vi obemärkt styras av

normer. Dels i och med att det är lättare att föl ja normen än att avvika från den,

samtidigt som normstrukturer gör att vi tar vissa positioner för givna, så som

heterosexualitet.

NORMER OM KÖN OCH SEXUALITET I FOKUS
Det här materialet fokuserar på att ge dig, som läsare, verktyg för att avslöja och

aktivt utmana normer kring kön och sexualitet. Normer kring kön kan innebära

uppfattningen om att pojkar och fl ickor är ol ika och att de därmed behandlas

annorlunda. Normer kring kön kan också innebära en uppfattning om att pojkar inte

kan ha vissa kläder el ler frisyrer, el ler att fl ickor inte kan leka med vissa leksaker.

Normer kring sexualitet kan innebära att endast en viss typ av famil jekonstel lationer

synl iggörs i undervisningen. Det här informationsmaterialet är tänkt att erbjuda dig

verktyg för att upptäcka dessa normer för att därefter kunna utmana dem.
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ETT NYTT SÄTT ATT FÖRSTÅ KÖN PÅ
Heteronormen bygger al ltså på uppfattningen om att det

endast finns två kön och att dessa är stabila och lätta att

ski l ja från varandra. Men riktigt så enkelt är det inte. . .

HETERONORMEN
EN UTBREDD NORM

Heteronormen har med både sexualitet och kön att göra. Det är normen som gör att

vi förutsätter att människor är heterosexuella, att heterosexualitet anses vara det

normala och att andra läggningar anses vara avvikande och onormala.

Heteronormen utgår från uppfattningen om att det bara finns två kön och att dessa

är kopplade ti l l den biologiska kroppen och könsorganet. Utifrån den biologiska

kroppen medföl jer även en rad förväntningar, det vi l l säga normer, om hur de två

könen är och hur de skil jer sig från varandra. Kvinnor förväntas vara feminina och

män maskulina.

Personer som är gränsöverskridande och som "stör"

heteronormen synliggör den samtidigt, ti l l exempelvis

transpersoner, intersexuella personer (se Kropp och

organ på nästa sida), personer med en annan sexuell

läggning än heterosexualitet el ler personer som

bryter mot genusnormerna genom sitt kroppsspråk

eller kläder.

Heteronormen är så utbredd att lagar har utformats efter den, som att homosexuella

par tidigare varken fick gifta sig el ler adoptera barn. Många är dock numera

avskaffade. 2005 fick kvinnor i homosexuella parrelationer lagl ig rätt ti l l

insemination. 2009 slopades uppdelningen mellan pojknamn och fl icknamn. Sedan

201 3 har även personer som genomgått en könskorrigering rätt att bl i föräldrar.

Däremot finns det fortfarande bara två juridiska kön i Sverige, vi lket stäl ler ti l l det för

personer som identifierar sig varken som man eller kvinna.

Heteronormen
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Istäl let kan kön och sexualitet beskrivas som olika skalor som är helt

oberoende av varandra. Ditt könsuttryck eller din könsti l lhörighet säger

ingenting om din sexuella läggning, och ditt könsorgan säger ingenting om din

könsidentitet. Däremot finns det normer om kön och sexualitet som gör det.

KROPP OCH ORGAN. Alla
kroppar ser ol ika ut och det är inte

ovanligt att barn föds med olika

typer av intersexuella

(inter=mellan, sex=kön) ti l lstånd,

t.ex. genom att födas med både

testiklar och livmoder, el ler att

födas med ett yttre könsorgan

som inte tydl igt kan identifieras

som en ”snopp” el ler som en

”snippa”. Al la föds alltså inte inte

med det ena eller med det andra,

och alla som är födda med snippa är inte tjejer, och alla som är födda med snopp är

inte pojkar.

KÖNSIDENTITET är hur du själv identifierar ditt kön. Utöver man och kvinna finns
en mängd olika könsidentiteter. T.ex. att varken identifiera sig som man eller kvinna,

el ler som både och. Könsti l lhörigheten sitter al ltså i hjärnan, inte i könsorganet.

KÖNSUTTRYCK är ol ika uttryck som är könskodade, ti l l exempel kläder, frisyr och
intressen. Du kan ha ett feminint könsuttryck genom kroppsspråk och en ljus röst

och samtidigt identifiera dig som heterosexuell man.

SEXUELL LÄGGNING. Utöver hetero-, homo-, och bisexualitet, finns det ytterl igare
sexuella läggningar, t.ex. asexualitet (avsaknad av sexuella känslor) och

pansexualitet (möjl ighet att känna attraktion oavsett könsidentitet, inklusive

intergenderpersoner).



JOBBA MED NORMKRITISK PEDAGOGIK
HUR KAN JAG BÖRJA?

Det fria valet är inte så fritt för våra barn. På många sätt är hela vår kultur uppdelad i två

starkt könskodade delar. Det syns tydl igt på tidningshyllorna, i leksaksaffärerna och i

klädbutikerna. Överlag ges ofta en väldigt ensidig bi ld av hur fl ickor respektive pojkar är

och vad de gil lar. När barn ser att det bara är fl ickor i reklamen som leker med dockor

och att al la fl ickor har rosa och li la kläder på sig så skapas uppfattningen om att det är

så fl ickor ska vara. Det vi kan göra i skolan är upptäcka hur dessa normer förmedlas och

undersöka vad det får för konsekvenser. Det ger oss också möjl igheten att erbjuda våra

elever fler bi lder av verkl igheten och ge dem fler möjl iga förebilder, samt att vi får

möjl igheten att undvika att upprätthål la normerna även i skolan.

HÄR FÖLJER EXEMPEL PÅ HUR NORMER OBEMÄRKT
KAN SMYGA SIG IN I UNDERVISNINGEN OCH TIPS PÅ
HUR DET PÅ ETT ENKELT SÄTT KAN MOTARBETAS.

EXEMPEL: KILLGRUPP OCH TJEJGRUPP
Alla pojkar är ol ika individer och alla fl ickor är ol ika individer, ändå klumpas de ofta ihop

som dessa två grupper. Barn lär sig ständigt, av oss vuxna ,att kön är något som har

stor betydelse. ”Kom nu, ki l lar” el ler ”Bra jobbat, tjejer”, är exempel på när vi

kategoriserar barnen efter deras kön. ”Kom nu alla blonda barn” el ler ”Kom nu alla

vegetarianer” är nog inte så vanligt förekommande. Uppfattningen om att kön är en viktig

skil lnad kan förstärka genusnormerna för barn i och med att de lär sig att identifiera sig

mer som sitt kön än som en individ. Grupper av barn kan förslagsvis istäl let benämnas

som "barn", "kompisar" el ler "gänget".

Om könsuppdelning förekommer på skolan, exempelvis i idrottsundervisningen eller

genom könsuppdelade toaletter, fundera på vad syftet med den typen av uppdelning

egentl igen är. Finns det en annan form av uppdelning som skulle kunna vara

lämpligare? Behövs uppdelningen överhuvudtaget?
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EXEMPEL: MANLIGT KÖNANDE
I språket är det manliga normen, som i så många andra sammanhang. Det finns många

exempel; människa, al lemansrätt, ”man kan göra så här”, gärningsman, snögubbe, med

flera.

Det är även vanligt att utgå från den manliga normen även i vardagligt språk, ”Har du

ritat en gubbe?”, ”Ser ni katten där borta? Han verkar vara på väg mot skogen”. Ett

annat exempel är att vi ofta utgår från att personer är män om ingenting annat nämns "-

Jag var hos läkaren idag. -Jasså vad sa han då?"

För att undvika att slentrianmässigt använda ett manligt

pronomen (och då upprätthål la den manliga normen i

språket), om exempelvis djur, teckningar el ler personer vi inte

känner ti l l könet på, är det könsneutrala pronomen ”hen”

användbart. Hen kan fungera som ett komplement ti l l hon och

han, när könet på personen är irrelevant el ler okänt, el ler om

personer som föredrar hen som pronomen. Barn

är vana vid att lära sig nya ord. Ett annat bra

könsneutralt ord som ofta är användbart är

”person”.

EXEMPEL: OJÄMSTÄLLT TALUTRYMME
Något som kan vara intressant att kartlägga är hur talutrymmet bland eleverna är

fördelat. Vem tar ordet från andra, vem väntar på sin tur, vem talar mest och vem talar

minst? Det kan göras relativt enkelt genom att anteckna vem som talar och hur länge

eleven talar. Genom att upptäcka mönster i hur talutrymmet är fördelat är det lättare att

bryta. Att ta mycket plats är i sig inte något dål igt, däremot riskerar det att begränsa

andra elevers utrymme.

Du kan även använda dig av en bandspelare eller videokamera för att kartlägga

talutrymmet. Välj gärna ett ti l lfäl le som är l ite rörigt och där det bl ir mycket diskussion.

Om du använder dig av en bandspelare kan du även analysera ditt eget röstläge och

språk, och vid fi lminspelning fångas även kroppsspråk och miner.

SUBJEKTSFORM: VAR ÄR HEN?

OBJEKTSFORM: HAR DU SETT HEN?

GENITIV: SÅG DU HENS BIL?
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EXEMPEL: KÖNSNORMER I KULTUR
Bilden av hur pojkar och fl ickor är, el ler bör vara, reproduceras även i kultur, som i

fi lmer och bilderböcker. Pojkar i bi lderböcker framstäl ls ofta som modiga, starka,

långa och tuffa. Det är dessutom ofta de aktiva karaktärerna som driver

handlingen framåt. Fl ickor i bi lderböcker däremot beskrivs ofta som söta,

försiktiga, snäl la. De är också ofta passiva karaktärer, som mest föl jer med.

Kvinnl iga karaktärer har ofta ett utseende som stämmer väl överens med

utseendeidealet, medan manliga karaktärers utseende är av större variation.

När djurvärlden skildras så könas fjäri lar och fåglar i högre

utsträckning som honor, medan djur som lejon och björnar

vanligen framstäl ls som hanar.

Därför kan det vara en god idé att erbjuda fler alternativa sätt att vara fl icka och

pojke på. Det kan du göra genom att aktivt väl ja bort fi lmer, exempel och böcker

som framstäl ler ki l lar och tjejer på stereotypa sätt, och välja andra alternativ

istäl let. På så sätt erbjuder du en mer nyanserad bild av hur ol ika barn kan vara.

Tips på var du kan hitta normöverskridande barnl itteratur hittar du på baksidan av

häftet.

Utseendeideal sträcker sig al lt längre ner i

åldrarna, och särskilt fl ickor får ofta komplimanger

för sitt utseende, frisyr, el ler för sina kläder. Detta

förstärker bilden av att utseende har stor

betydelse och att det är viktigt att vara fin.

ISTÄLLET FÖR ATT GE

BARN KOMPLIMANGER

FÖR SITT UTSEENDE KAN

DU VÄLJA ATT BEKRÄFTA

DERAS PERSONLIGHET.

VID HÖGLÄSNING KAN DET VARA

INTRESSANT ATT BYTA KÖN PÅ

KARAKTÄRERNA OCH SE OM OCH

HUR DET PÅVERKAR TEXTEN. VAD

HÄNDER OM PRINSESSAN FÅ RÄDDA

PRINSEN FÖR EN GÅNGS SKULL?

FUNDERA ÖVER HUR DU VÄLJER ATT

FRAMSTÄLLA OLIKA KARAKTÄRER, TILL

EXEMPEL KLASSMASKOTAR, ELLER

KARAKTÄRER I EGNA SAGOR. FINNS

DET ETT KÖNSMÖNSTER?



EXEMPEL: HETEROSEXUELLA BARN OCH UNGDOMAR
På grund av heteronormen så gör vi ofta misstaget att utgå från att al la är

heterosexuella, oavsett deras ålder. Genom att stäl la frågan ”Har du någon fl ickvän

på skolan?” ti l l en pojke så upprätthål ler vi heteronormen och barnen social iseras in i

tron om att de själva är heterosexuella, el ler ial lafal l att de bör vara det, eftersom att

al la utgår från det.

Dessutom kan det innebära att

vänskapsrelationer mellan fl ickor och pojkar

skadas när de alltid måste bemöta

uppfattningen om att de är kära i varandra. Det

kan därför vara bra att ge barnen många

exempel på olika kärleks- och

vänskapsrelationer mellan personer av olika

kön, exempelvis när du väljer skönlitteratur.

EXEMPEL: OLIKA FAMILJEKONSTELLATIONER
Heteronormen ligger även bakom

kärnfamil jsnormen. Kärnfamil jen syns

överal lt, bland annat i fi lm och i reklam.

Det är därför lätt att utgå från att varje

barns famil j består av två föräldrar, en

mamma och en pappa, och eventuel lt

syskon, även om vi egentl igen vet att det i

själva verket ofta ser ut på olika sätt och

att al la famil jer är unika.
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LÅT BARNEN SJÄLVA SÄTTA

ORD PÅ SINA KÄNSLOR OM

PERSONER GENOM ATT

STÄLLA ÖPPNA FRÅGOR ”VAD

TYCKER DU OM JONNA?”

UTMANA DIG SJÄLV: OM DU FRÅGAR ETT BARN

OM HEN ÄR KÄR I EXEMPELVIS EN NÄRA

KOMPIS, FUNDERA PÅ OM DU GÖR DET UTIFRÅN

HETERONORMEN, HADE DU STÄLLT SAMMA

FRÅGA OM BARNEN VAR AV SAMMA KÖN?

FORMULERA FRÅGOR PÅ ETT

KÖNSNEUTRALT SÄTT ”ÄR DU

TILLSAMMANS MED NÅGON?”,

”ÄR DU KÄR I NÅGON?”

(Kärn)familjeparkering



Se gärna ti l l att så många olika

famil jekonstel lationer som möjl igt

får representeras i undervisningen i

diverse olika sammanhang. Til l

exempel när ni pratar om hur

famil jer kan få barn, som genom

provrörsbefruktning, insemination

el ler adoption.

EXEMPEL: LÄROMEDEL
Enligt en statl ig läromedelsgranskning från 201 0 är män starkt dominerande i

läroböckerna. Ett exempel är en grundskolebok i historia, där cirka 1 50 män var

representerade och totalt 6 kvinnor. Av de granskade samhällskunskapsböckerna

fanns inte en enda famil j med föräldrar av samma kön representerade. Detta är inte

en korrekt spegling av verkl igheten. Att nämna 6 kvinnor jämfört med 1 50 män

sänder dessutom inte ut signalen

att pojkar och fl ickor är l ika

viktiga, el ler erbjuder många

kvinnl iga förebilder.

Du kan räkna i böckerna du använder, även högläsningsböcker, för att få syn på

eventuel l snedfördelning av kön eller sexuella läggningar. Titta då även på hur könen

framstäl ls. Framstäl ls kvinnorna genom sin relation ti l l någon annan, exempelvis som

”någons fru”, el ler som egna individer?

Presenteras yrken könsstereotypt,

exempelvis politiker, sjuksköterskor och

förskolepedagoger?

Därefter har du möjl ighet att väl ja vi lket

innehåll ur boken som ska lyftas och vad

som eventuel lt behöver kompletteras.

Det finns ti l l exempel gott om kvinnl iga historiska forskare, även om dessa kanske

inte nämns i läroböckerna.

ATT ANVÄNDA SIG AV ”FÖRÄLDRAR ELLER

VUXNA DÄR HEMMA”, ISTÄLLET FÖR "MAMMA

OCH PAPPA" BLIR DET BÅDE KÖNSNEUTRALT

OCH SÄGER INGENTING OM ANTALET

FÖRÄLDRAR SOM BARNEN FÖRVÄNTAS

HA. DU UTGÅR HELLER INTE FRÅN ATT

BARNET BOR HOS SINA FÖRÄLDRAR.
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150 män och 6 kvinnor

GÖR EGNA UPPGIFTER FÖR ATT VÄGA

UPP FÖR DÅLIG REPRESENTATION:

EMMA OCH SONIA SKA BYGGA EN

GUNGSTÄLLNING TILL SINA BARN. HUR

MÅNGA METER VIRKE BEHÖVER DOM?
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NORMER SAMVERKAR MED VARANDRA
Något som är viktigt att tänka på är att al la identiteter är komplexa. En person är

exempelvis inte bara kvinna, utan det är en mängd olika faktorer som är och

påverkar vår identitet, som ålder, klass, funktionalitet, kroppsstorlek, etnictitet,

bakgrund etc. Alla ingredienser i vår identitet samspelar och påverkar hur vi bl ir

bemötta och vilka normer som blir viktiga att förhål la sig ti l l i ol ika sammanhang.

Detta innebär ti l l exempel att al la kvinnor inte påverkas på samma sätt av

könsnormer och att könsnormerna inte ser l ikadana ut överal lt. En äldre dam på

Östermalm har inte samma genusnormer att förhål la sig ti l l som en 1 5-årig

rul lstolsburen tjej , med en annan etnisk bakgrund än svensk, i Jönköping.

FUNDERA ÖVER YTTERLIGARE NORMER
Det här materialet har handlat om normer kring kön och sexualitet. Det finns dock

många fler normer som är värda att utmana i klassrummet. Hur ofta läser ni ti l l

exempel böcker i skolan där någon av karaktärerna har en synlig

funktionsnedsättning? Hur många personer med en annan hudfärg än vit finns

representerade i undervisningen?

Fundera över normers samband ti l l diskrimineringsgrunderna. Många normer har

starka kopplingar ti l l en el ler flera av diskrimineringsgrunderna.

Diskrimineringsgrunderna är :

1 . Kön,

2. Könsidentitet el ler könsuttryck,

3. Sexuell läggning

4. Etnisk ti l lhörighet,

5. Religion el ler annan trosuppfattning,

6. Funktionsnedsättning,

7. Ålder

Utöver dessa kan det även vara intressant att undersöka vilka normer som

reproduceras angående klass och kroppstyper.



FÖR DIG SOM VILL VETA MER:
• Ge ditt barn 1 00 möjl igheter istäl let för 2 / Kristina Henkel &

Marie Tomicǐć

• Normkritisk pedagogik: makt, lärande och strategier för

förändring / (red. ) Janne Bromseth & Frida Darj

• I normens öga: metoder för en normbrytande undervisning /

Lovisa Brade

• SKOLVERKETS fi lmserie om jämstäl ldhet (3 x 1 2 min.)

http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/vardegrunds

arbetet/jamstalldhet

• RFSL UNGDOM, ungdomförbundet för HBTQ-personers

rättigheter, hål ler bland annat i grundutbi ldningar i normkritisk

pedagogik och har även en mängd material för nedladdning på

hemsidan www.rfslungdom.se

• TRANSFORMERING.SE är en hemsida som sätter kön och trans i

fokus. Här finns en massa information om trans och svar på

vanliga frågor.

TIPS: BARN- OCH UNGDOMSBÖCKER

• OLIKA FÖRLAG special iserar sig på barnböcker som utmanar

stereotyper på ett naturl igt sätt. De erbjuder även ett nyhetsbrev

för pedagoger. www.ol ika.nu

• RÄTTVISEFÖRMEDLINGEN har sammanstäl lt en l ista på barn och

ungdomslitteratur för al la:

http: //rattviseformedlingen.se/l ista/l itteratur-f-r-barn

• RESURSSIDA.SE tipsar och lyfter fram både bilderböcker och

kapitelböcker med rasifierade (icke-vita) karaktärer




