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1. Sammanfattning
Detta arbete behandlar metodmaterial för normkritisk undervisning och värdegrundsarbete. 
Frågeställningen är huruvida värdegrund och normkritik tenderar att bli negativt normerande när 

de görs till en specifik undervisningsmetodik. En argumentationsanalys av två metodmaterial 

visade att sådana tendenser finns, båda materialen uppvisade exempel på förmedlande av 

problematiska normer trots att deras syfte är att minska problematisk normbildning inom skolan. 

Studien diskuterar problematiken med att dessa material till viss del motsäger sitt syfte. Den 

diskuterar även svårigheten i att tillhandahålla specifika metoder när det kommer till normkritik. 

För att kunna bedriva normkritisk undervisning krävs ett ständigt kritiskt förhållningssätt till sin 

egen praktik och situationsanpassade metoder. Slutsatsen är därför att det kanske inte går att säga 

hur normkritisk undervisning bör gå till, eller ge ut en allmän metodik för att handleda lärare i 

detta arbete. 
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2. Inledning och bakgrund

I lärarens grunduppdrag ingår att förmedla vissa demokratiska värden och “det etiska 

perspektivet” till sina elever. Barnen är inte i skolan endast för att utveckla ämnesmässiga 

kunskaper och färdigheter utan ska även utveckla empati, etiska grundprinciper och både förstå 

och handla utefter skolans värdegrund. I grundskolans läroplan Lgr 11 står att: 

I de övergripande målen anges de normer och värden samt de kunskaper som alla elever 

bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan […] Skolan ska aktivt och medvetet påverka 

och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem 

komma till uttryck i praktisk vardaglig handling (Skolverket, 2011, s. 12). 

Det framgår tydligt att förmedling av normer och värden är en del av lärares arbetsuppgifter. 

Samtidigt har idéer om normkritisk och pluralistisk undervisning fått allt mer fotfäste i 

pedagogisk forskning och allmän debatt. Skolverket har själva fastställt att ett normkritiskt 

perspektiv är en viktig del av skolans likabehandlingsarbete (Skolverket, Förskolans och skolans 

värdegrund, 2011, s. 1820). Normkritisk och pluralistisk undervisning syftar till att tillvarata 

elevernas olikheter som självklara, positiva och en förutsättning för utbyten och mångfald. En 

skulle kunna hävda att normkritisk undervisning kommer ur de decennier av värdegrundsarbete 

som ämnat säkra alla elevers lika värde och rätt att vara sig själva. Dock finns det någonting i 

normkritikens grund som ställer sig i rak motsättning till skolans värdegrundsarbete som ju är 

just normativt. Men de normer som värdegrunden innehåller är tänkt att verka antiförtryckande 

och de normer vi främst behöver kritisera är de förtryckande normerna. Frågan är då hur lätt det 

egentligen är att skilja mellan vilka normer som är negativa och vilka som är positiva i olika 

situationer. Och om vi tror oss veta vilka normer som är allmängiltigt goda och vilka som är 

allmängiltigt dåliga  finns inte då en risk att vi omedvetet reproducerar negativa normer vilka vi 

är blinda för att vi bär på, då vi tror oss vara medvetna om vad som är rätt och fel? Finns inte 

också en risk att vi missar att normer står i relation till situation/kontext/grupp och att vad som är 

okej i en situation kanske inte alls är okej i en annan? 
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Det finns inga svar i läroplanen på hur lärare ska lära ut värdegrund och aktivt påverka eleverna 

till demokratiska medborgare. Lärare ska således själva lägga upp detta arbete men vet inte alltid 

hur de ska gå till väga, vilket ger metodmaterial en viktig roll. Det finns en mängd metodböcker 

som är tänkta att vägleda lärare inom värdegrundsarbete och, sedan cirka tio år tillbaka, inom 

normkritisk pedagogik. Frågan är då vilka normer dessa texter innehåller och förmedlar. Finns en 

medvetenhet kring omedveten normreproduktion och reflektion kring vilka värden som 

förmedlas? Eller tenderar böckerna i sin strävan att lära ut värdegrund och normkritik att själva 

bidra med problematiska normer? 
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3. Syfte och frågeställning

I detta arbete diskuteras ifall normkritik riskerar att bli normerande samt om värdegrund tenderar 

att bli problematiskt normativ när de förs över till en specifik undervisningsmetodik. Även om en 

har en normkritisk grundtanke om ett ständigt kritiskt förhållningssätt är det inte alltid självklart 

att en ser vilka normer en själv reproducerar, vilket gäller för såväl lärare som författare till 

metodmaterial. Om en som lärare är intresserad av att bedriva normkritisk undervisning och 

värdegrundsarbete för att skydda varje individ från diskriminering och kränkningar kan det vara 

intressant att fundera över ifall det finns negativt normerande i de material vi inte förväntar oss 

finna det.  

Syftet med studien är att undersöka om det finns en motsättning mellan normkritisk teori och 

normkritik och värdegrund i praktiken. Arbetets frågeställning är därför: tenderar värdegrund och 

normkritik att bli negativt normerande när de görs till en specifik undervisningsmetodik? 
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4. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning

Analysen och diskussionen i detta arbete bygger på ett normkritiskt perspektiv på utbildning 

utifrån  Bromseth och Darjs intersektionella normkritik (2010) och Kumashiros fyra 

queerpedagogiska strategier för en antiförtryckande utbildning (2011). Vidare utgår jag ifrån ett 

ideologikritiskt perspektiv på läroplanen  att värden i den svenska läroplanen ständigt behöver 

kritiseras och utvecklas, Sunds pragmatiska relativism (2014) och ett kritiskt pluralistiskt 

perspektiv på undervisning (Sund, 2014). 

4.1. Normkritik och normmedvetenhet 

Normer kan beskrivas som osynliga och underförstådda regler om hur vi bör se ut och bete oss 

som människor. Normkritisk pedagogik går ut på att synliggöra alla normer och framför allt de 

normer som skapar förtryck inom såväl samhället i stort som lärarens egen undervisning och 

skolans organisation (Hessel, 2014, s. 5). Grundtanken med normkritisk undervisning är således 

att vara ständigt uppmärksam, granskande och kritisk till materialet en använder, valen en gör 

och hur en agerar och talar i ens yrke. Allt detta påverkar normbildningen för eleverna och deras 

egen förmåga att kritiskt förhålla sig till normer. Med andra ord handlar normkritisk pedagogik i 

grunden om pedagogers ständigt kritiska förhållningssätt till normer, även de som de själva 

skapar. 

1993 myntades begreppet queerpedagogik av Bryson och Castells vilket plockades upp i Sverige 

först 2004 i metodmaterialet Någonstans går gränsen (2004) av RFSL Stockholm. Materialet 

togs fram för att användas i förändringsarbete kring könsoch sexualitetsnormer i skolan. Efter 

detta skulle queera perspektiv på utbildning och arbetet med synliggörande av normer bli allt 

vanligare. Andra metodmaterial utvecklades som lyfte fram ett intersektionellt perspektiv vilket 

ifrågasätter fler förtryckande normer än kön och sexualitet, till exempel hudfärg och 

funktionalitet. Ett intersektionellt perspektiv belyser även hur olika diskriminerande 

maktordningar samverkar. Könsdiskriminering är inte någonting skiljt från rasism, det är olika 

uttryck för ett ojämlikt samhälle. Maktordningarna samverkar även på så sätt att vår position i 
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samhället inte styrs av kön eller sexualitet separat; du ges exempelvis olika förutsättningar som 

homosexuell kvinna än som homosexuell man eller som vit transperson än svart transperson. 

Queerpedagogiken vidgades alltså, vilket var ett viktigt steg då förståelsen av normer och hur 

dessa rymmer makt över människors liv nu innefattade alla förtryckande normer och inte endast 

de gällande kön och sexualitet  perspektiv som behövs för att motverka all diskriminering. En 

studiecirkel som författarna Janne Bromseth och Frida Darj ingick i myntade i och med detta 

begreppet “normkritisk pedagogik” för att terminologin skulle spegla det intersektionella 

perspektivet. (Bromseth & Darj, 2010, s. 12 13).  

I sin diskussion om förtryckande utbildning har den amerikanske utbildningsforskaren Kevin 

Kumashiro (2002) delat in strategier för antiförtryckande arbete i fyra kategorier: utbildning för 

den Andra, utbildning om den andra, utbildning som är kritisk till privilegier och andragörande 

och utbildning som förändrar studenter och samhället. Dessa kategorier är viktiga teoretiska 

utgångspunkter i denna studie då de behandlar metoder i normkritisk pedagogik och de fördelar 

och nackdelar som finns med olika tillvägagångssätt. 

Utbildning för den Andra 

Inom denna kategori ryms insatser som riktas mot elever som tillhör marginaliserade grupper 

och kan uppleva diskriminering. Ett exempel på insats kan vara stödgrupper för HBTQelever. 

Den viktigaste poängen med denna typ av arbete är att det ställer krav på dem som arbetar med 

utbildning att reflektera över vilka marginaliserade grupper de utbildar och hur de kan stötta 

dem. Snarare än att acceptera visionen om att alla är lika mycket värda som realiserad verklighet 

inser en inom detta perspektiv att vi inte kan sudda ut färger genom att låtsas att vi är färgblinda. 

Vi måste erkänna förtrycket för att arbeta mot det. Ett problem med detta förhållningssätt är 

själva urskiljandet av eleverna. Hur avgörs vilka som anses vara del av den grupp som ska få ta 

del av den kompensatoriska insatsen? Dessutom löser inte denna typ av insatser 

grundproblematiken. Det kan vara viktigt med separerade rum, där den marginaliserade gruppen 

kan få andrum, stärkas och finna gemenskap. Dock ändrar inte det faktumet att de är i en 

underordnad maktposition och tar inte tillräckliga steg mot förändring. Ett annat problem är att 

separerandet av grupper stärker uppfattningen om “vi” och “dem” och blir problematiska för 
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dem som inte faller inom någon av kategorierna, exempelvis de som varken är män eller kvinnor 

(Kumashiro, 2002, 3239). 

Utbildning om den Andra 

Utbildning om den Andra är undervisning som ger kunskap om marginaliserade grupper. 

Eftersom eleverna lär sig om dessa grupper genom stereotypa bilder i film, media och samtal 

utanför skolan kan det behövas ickestereotypa motbilder och fakta som väger emot felbilderna. 

Det finns dock flera problem med denna metod. Dels kan undervisningen om den Andra 

stigmatisera denne ytterligare genom att den lyfts fram som undantag från normen. Dels är ingen 

grupp homogen och att undervisa om dem kan ge en bild av att de som är del av denna grupp har 

samma upplevelser eller möter samma typ av problem. Människor är inte del av en enda grupp; 

en transperson har en hudfärg, en sexualitet, en samhällsklass, och så vidare, som påverkar 

dennes liv och förutsättningar. Dessutom kan elever som är del av den grupp som läraren 

undervisar om ofta få agera “expert” och bli ombedd att tala om sin grupp som ambassadör, som 

att en persons upplevelse skulle stämma in på alla som är marginaliserade av samma anledning 

(Kumashiro, 2002, s. 3944). 

Utbildning som är kritisk till privilegier och andragörande 

Denna ansats lägger fokus på förtryckande strukturer och normer snarare än den Andra. Istället 

för att lyfta ut och främmandegöra marginaliserade grupper studeras de värdesystem som gör att 

vissa människor har mer makt och privilegier än andra. En svaghet med detta perspektiv är att 

det inte alltid inbegriper förståelse för att strukturer är situationella och att något som är sant i en 

situation inte är sant i en annan. Det behöver även kompletteras med hänsyn till individuella 

upplevelser och att även om  strukturerna påverkar och styr oss alla så gör de det på olika sätt, 

det går inte att göra förenklingar om hur grupper drabbas av dem. Vi kommer inte heller lyckas 

förändra eleverna och samhället med bara kunskap, denna måste även översättas i handling 

(Kumashiro, 2002, s. 4450). 

Utbildning som förändrar studenter och samhället 
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Denna sista kategori bygger på den tredje men trycker på betydelsen av att handla för förändring. 

Det kan innebära större aktioner såväl som vilka ord en väljer att använda, vad en betonar och 

väljer att säga. Hur vi pratar förändrar nämligen hur vi och andra ser på världen. Ett exempel kan 

vara ordet “hen” som öppnar upp för fler förståelser av kön än två och tillgängliggör samhället 

för fler personer än dem som anser sig vara en “hon” eller “han”. Inom denna kategori framhålls 

att kunskap måste leda till handling. Eleverna och verkande inom skolan måste ombilda sina 

värderingar, sin inställning och framtoning och anpassa sitt språk utefter vad de vet om förtryck 

och hur språket bidrar till förtryck. Kumashiro lyfter även fram den kris som kan uppstå 

emotionellt för elever när de lär sig om sociala strukturer. Elevernas världsbild utmanas och de 

behöver lära om det de visste innan för att ta in detta nya. De måste även inse att de själva är en 

del av förtrycket vilket kan vara jobbigt och leda till att de får en aversion mot problematiken 

snarare än att de vill lösa den. En annan svårighet med att lära eleverna om förtryck, och att se 

deras egen roll i det, är det okontrollerbara i vad eleverna faktiskt tar in och tar med sig av 

undervisningen. Denna oberäknelighet kan leda till att de går i en annan riktning än läraren 

avsåg, men det kan också leda till utveckling. För att våra antiförtryckande tankesätt och 

praktiker ständigt ska kunna utvecklas behöver eleverna att vara kritiska även till den kritiska 

pedagogik som läraren erbjuder (Kumashiro, 2002, s. 5070). 

4.2. Moralrelativism och pluralism 

Att förmedla positiva normer, enligt värdegrundsuppdraget i Lgr11, innebär att som lärare 

behöva sätta sig in i och fundera över vilka dessa positiva värden är. Men går det verkligen att 

säga att vissa normer är allmängiltigt goda? En teoretisk utgångspunkt i detta arbete är Sunds 

(2014) pragmatiska relativism; att vårt språk och våra moraliska värden är relativa våra 

mänskliga sammanhang, men att det finns rätt och fel inom dessa sammanhang. Denna 

utgångspunkt är viktig då den förklarar den inneboende paradoxen i normkritisk pedagogik; att 

vi måste lära ut vissa värden för att bekämpa förtryck men samtidigt inte kan komma överens om 

vilka värden som är rätt, då våra normer är relativa och föränderliga.  
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Phillips (2000) diskuterar i sin artikel “Should moral Educators Abandon Moral Relativism?” 

huruvida pedagoger kan och bör godta uppdraget att lära ut vissa moraliska värden utan att 

ifrågasätta varför just dessa värden ska läras ut. Dessa kan ju vara relativa eller krocka för elever 

som tycker olika, exempelvis för att de vuxit upp inom olika kulturer. Han menar att vi måste 

ifrågasätta även de normer som handlar om moral då alla våra normer är relativa vår kultur. I sin 

artikel lyfter han fram ett metaetiskt moralrelativistiskt perspektiv som verktyg för att diskutera 

frågor om moral. Enligt metaetisk moralrelativism är allt vi anser vara moraliskt korrekt bestämt 

av vår kultur. Det finns således ingen sanning om vad som är rätt eller fel utan det varierar 

mellan olika kulturer, platser, sammanhang. Det som uppfattas som fullständigt rättfärdigt i en 

kultur kan vara motbjudande i en annan. På samma sätt kan någonting uppfattas rätt och fel av 

olika diskurser inom samma kultur. Dock är det inte upp till varje individ att avgöra vad som är 

rätt eller fel utan det finns vissa uppsatta normer och värdesystem som individen måste förhålla 

sig till. (Phillips, 2000, s. 1011). Men när är det då rätt för en kultur att säga att den är moraliskt 

mer högstående än någon annan och därmed bestämmer vad som är moraliskt rätt? Och är det 

rätt för oss som lärare att svara på elevers ifrågasättanden av denna moral med att det “bara är 

så”, eller finns det precis som Phillips menar en poäng med att skärskåda också moralen i sig?  

Ifall vi utgår ifrån att allt är relativt så är uttalandet att allt är relativt också relativt. Våra språk är 

relativa på samma sätt som det vi vill få sagt. Vilka begrepp vi använder och hur vi med ord 

definierar vår omvärld beror på vår kultur och vilken diskurs vi verkar i (Ibid, s. 10).  

“En normerande utbildning står i kontrast till en pluralistisk” (Sund, 2014, s. 35). Sund (2014) 

beskriver hur det inom utbildning för hållbar utveckling finns röster både för och emot ett 

pluralistiskt förhållningssätt inom utbildning. Många menar att vi behöver en normativ 

konsensus för att en positiv utveckling faktiskt ska ske, att om alla får tycka som de vill så 

förstärker vi inte de positiva värden som behövs i arbetet mot hållbar utveckling. Kritiker mot 

detta perspektiv menar dock att globala frågor måste ses i förhållande till sitt sammanhang och 

att vi snarare ska undervisa våra elever till kritiskt tänkande subjekt som förändrar världen med 

sitt handlande (Ibid, s. 3536). Denna diskussion kan appliceras på utbildning i moraliska värden, 

att det å ena sidan är viktigt med gemensamma positiva värden och å andra sidan viktigt med 
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kritiskt tänkande och eget ställningstagande. Båda förhållningssätten har sina poänger men detta 

arbete tar avstamp i det pluralistiska. Värdekonsensus kan behövas i arbete mot förtryck, men en 

ickeförtryckande skola kräver normkritik och normkritik kräver framför allt elevers kritiska 

tänkande. 

 

Sund intar en pragmatisk ställning i anslutning till Richard Rorty som förespråkar vissa 

betraktelsesätt eller ställningstaganden inom frågor om hållbar utveckling men menar att det inte 

går att framhålla vissa åsikter eller värden som neutralt riktiga. Rent filosofiskt finns det ingen 

sanning utan en mänsklig praktik; det finns vissa moraliska grunder, men dessa finns inte utanför 

våra kontexter. Det går alltså inte att säga vad som är universellt och filosofiskt sant och rätt, 

utan det som är rätt är det på grund av sitt mänskliga sammanhang. Enligt Sund ser Rorty ett 

relativistiskt förhållningssätt som att det kan finnas svar på vad som är mer rätt mellan två olika 

moraliska ståndpunkter, mellan två perspektiv, men att det inte finns en större sanning som kan 

ge svaret utan endast situationen och den mellanmänskliga kommunikationen. Vi kan exempelvis 

inte säga att det är universellt mer fel att ignorera någon än att inte göra det, men vi kan kanske 

säga att det är mer fel än rätt i en situation mellan två klasskamrater där ingen anledning 

föreligger för ignorerandet. Detta kan ses som en begränsning av ett metaetiskt 

moralrelativistiskt perspektiv; att alla människors moraliska perspektiv är avhängiga deras 

kultur/kontext men att det inte betyder att det inte rent mänskligt finns de ståndpunkter eller 

handlingar som är mindre rätt än andra (Ibid, s. 3637). 

 

Vad gäller normkritik och värdegrund och relativism menar jag att det finns positiva och 

negativa normer, negativa upprätthåller förtryckande strukturer och positiva är 

ickeförtryckande. Dessa har dock inget fixerat tillstånd eller en självklar uppdelning utan 

huruvida de är negativa/fel eller positiva/rätt beror på sammanhang, situation och vem som gör 

bedömningen. 

 

 

 

11 



4.3. Ett ideologikritiskt perspektiv 

Ordet idé har använts inom filosofin i över 2000 år, men fram till den moderna filosofins 

framväxt på 1700talet sågs idéer som eviga och ej skapade av människan utan någonting som 

människan kunde söka och finna i “sanningen” eller Gud. Detta luckrades upp i den moderna 

filosofin då idéer började tillskrivas människor  vi blev skapare av våra egna idéer och kunde 

själva påverka samhället. Under 1800talet fick läran om idéer spridning, den kallades ideologi. 

Begreppets betydelse har sedan dess varit mångtydig och haft ett flertal definitioner men kan 

idag sägas vara ett idésystem, antingen ett neutralt, teoretiskt sådant eller ett med syfte att 

förändra samhället i praktiken (Bergström och Boréus, 2012, s. 3941). Bergström och Boréus 

(2012) skiljer idag mellan politiska ideologier och andra ideologier. De menar att det finns 

politiska ideologier som brukar beskrivas i läromedel som urskiljbara politiska inriktningar som 

feminism, socialism, liberalism och så vidare. En annan typ av ideologi kan vara skolans 

ideologi, alltså skolans gemensamma värderingar och föreställningar, exempelvis de 

föreställningar som finns om att hierarkier behövs; rektor  lärare  elev, behövs (Ibid, s. 4445).  

 

Men skolan har inte bara sin egen ideologi inbyggd i sin värdeapparat. Dominerande politiska 

ideologier påverkar skolans prioriteringar och uppdrag i de läroplaner som formuleras. 

Läroplanerna har alltid framtagits utefter rådande ideologier, värderingssystem och normer vilka 

förändrats historiskt över tid. På samma sätt kan vi utgå ifrån att läroplanen även idag styrs av 

dessa och att de tongivande idéerna vi ser nu fortsätter att förändras mot framtiden. Vi kan inte 

komma fram till en sanning om hur skolan bör fungera och vilken typ av undervisning som är 

rätt, det finns inga fullständiga ideologier, då samhället och skolan är ständigt föränderliga  

vilket då våra ideologier också måste vara. I anslutning till detta behövs ett ideologikritiskt 

perspektiv i denna studie. Liksom metodmaterial i normkritik och värdegrund förstås också 

läroplanen, som ligger till grund för dessa böcker, som en text präglad av ideologiska normer och 

värden.  
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5. Metod 

5.1. Urval 

För att undersöka huruvida värdegrund och normkritik verkar få negativt normativa tendenser 

när de görs om till metodik undersöktes i denna studie två metodmaterial  ett i värdegrund: Att 

arbeta med skolans värdegrundsfrågor  en didaktisk guide (2011) av Matts Dahlqwist och ett i 

normkritik:  

BRYT! ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet (2011) av RFSL 

ungdom. Anledningen till att både ett normkritiskt material och ett värdegrundsmaterial valdes, 

snarare än två normkritiska, är att normkritik och värdegrund hänger ihop. Trots att begreppen på 

ett sätt motsäger varandra; värdegrund går ut på att förmedla positiva normer och normkritik går 

ut på att skapa medvetenhet kring alla normer, så har de samma syfte  att skapa en 

antiförtryckande skola. Detta värdegrundsmaterial behandlar dessutom normer och risker med 

negativ normbildning vilket gjorde det ytterligare intressant att undersöka. Det som tittades efter 

var huruvida ett värdegrundsmaterial, trots sin strävan, förmedlar förtryckande normer. Ett 

normkritiskt material borde i sin tur teoretiskt sätt vara mer aktsamt för att förmedla normer över 

lag, men kan tänkas göra det ändå  vilket var intressant att undersöka. Värdegrundsarbete har 

tillämpats längre än normkritisk pedagogik och bär alltså på idéer som är äldre. Därför har 

Dahlqwists bok studerats med förståelse för att den, trots utgivningsår, är sprungen ur en äldre 

idétradition än det normkritiska materialet.  

 

5.2. Argumentationsanalys 

Eftersom metodböckernas syfte är att bidra med förslag på metoder och övertyga läsaren om att 

dessa har ett användningsvärde valdes argumentationsanalys som analysverktyg. Tanken var att 

undersöka hur författarna argumenterar för sin metodik som bidrag till en skola med mångfald 

och huruvida det gick att finna normativa tendenser i dessa argumentationer. 

Argumentationsanalys grundar sig i retorik; läran om vältalighet och konsten att övertyga. Av 

retorikens tre grundbegrepp etos, patos och logos är det logos som främst undersöks i en 

argumentationsanalys. Således var ett fokus i min analys det sakliga innehållet som är tänkt att 
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appellera till läsarens logiska och rationella intellekt, exempelvis fakta och statistik. (Bergström 

& Boréus, 2012, s. 9192). 

 

Ett annat fokus i analysen var att, i enlighet med Bergström och Boréus syften för en 

argumentationsanalys; lokalisera och deskriptivt återge den argumentation texten innehåller och 

att avgöra beviskraften i argumentationen. Författarna framhåller att ett tredje syfte finns; att 

bedöma huruvida argumenten når upp till rådande normer för argumentation, men eftersom de 

själva väljer att fokusera på de två förstnämnda syftena valde jag att göra detsamma i min analys 

(Bergström & Boréus, 2012, s. 9293). 

 

I studiet av de två metodböckerna undersöks således: Vilka argumentationer som kan hittas i 

texterna och hur dessa argumentationer bevisar och förstärker författarens poänger samt hur 

logos används för att förstärka argumentationen.  

5.3. Argumentation 

En argumentation består av en tes och ett eller flera argument. En tes är ett påstående som inte 

avser undergräva eller förstärka en annan tes men som kan undergrävas eller stärkas av andra 

teser. Exempelvis: “Nazistiska organisationer måste kriminaliseras” eller “Föräldramånaderna 

måste utökas”. (Bergström & Boréus, 2012, s. 95).  

 
I argumentationsanalysen av materialen användes Pro et contrastrukturen där teserna och 

argumenten markerades med följande beteckningar:  

 

T: tes 

P1: argument 1, sedan P2: argument 2 och så vidare 

P1P1: argument för argument 1 

P1C1: argument mot argument 1 

C1: motargument 1, C2: motargument 2 och så vidare 

C1C1: argument mot motargument 1  

C1P1: argument för motargument 1 
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(Bergström & Boréus, 2012, s. 100) 

 

De teser jag fann som stärktes med argument, det vill säga de argumentationer som fanns, 

numrerades i ordning: T1, T2, T3 och så vidare. Under tesen listades de argument för tesen 

(proargument), som gick att utläsas i texten, i ordning: P1, P2 och så vidare. Efter det 

formulerade jag motargument/kontraargument i ordning C1, C2 och så vidare, för att kunna 

avgöra argumentationernas beviskraft. För att kunna formulera motargument behövde jag sätta 

mig in i de olika kritiska perspektiv som blev arbetets teoretiska utgångspunkter, det vill säga: 

intersektionell normkritik, ett kritiskt och pluralistiskt perspektiv på pedagogik, pragmatiskt 

relativism och ideologikritik. Utifrån dessa perspektiv kunde jag analysera argumentationerna 

och finna huruvida de innehöll problem och behövde diskuteras. Problem i argumentationerna 

gäller deras beviskraft, det vill säga hur väl de stämmer överens med författarens syfte vilket i 

dessa fall kan sägas är: att bidra med antiförtryckande metoder. Om argumentationerna kan 

kritiseras som negativt normativa finns en motsättning till författarens syfte vilket innebär en 

bristande beviskraft i argumentationen. I ett fåtal fall har författarna själva redogjort för 

motargument för sin tes vilket i så fall angetts i analysen.  

 

De argumentationer som var relevanta för studien lyftes fram i analysen nedan. De behöll sin 

kodnumrering och presenteras inte i numerisk ordning vilket innebär att de inte redovisas som 

T1, T2 och så vidare i ordning utan redovisas som de numrerades i kodningen. Den första 

argumentationen som redovisas behöver således inte vara T1 utan råkar i detta fall vara T6. 

Resultaten redovisas tillsammans med analysen av resultaten då metoden innebar en löpande 

analys av materialen. 
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6. Analys 

6.1. Att arbeta med skolans värdegrundsfrågor - en didaktisk guide 

Lokaliserade argumentationer och dess beviskraft 

Matts Dahlqwist (2011) har författat materialet Att arbeta med skolans värdegrundsfrågor  en 

didaktisk guide för att handleda pedagoger i hur de kan arbeta praktiskt med skolans värdegrund. 

Boken är indelad i kapitel efter olika teman i skolans värdegrund med teori och forskning 

efterföljt av exempel på praktiska övningar. I guiden kan det utläsas att Dahlqwist ser ett 

samband mellan normer och förtryck: 

 

Normer (av normalitet) uppstår, befästs och utmanas i skolan, i linje med skolans 

värdegrundsarbete. Synen på olika former av våld och trakasserier på en skola/förskola 

påverkar exempelvis normbildningen. Om skolan/förskolan exempelvis inte lyckas med 

att förebygga och hantera olika former av kränkningar är risken stor att dessa på sikt 

kommer att betraktas som en normalitet (Dahlkwist, 2011, s. 23). 

 

Analysen visar att boken trots denna förståelse själv riskerar negativ normbildning. Det gäller 

dels normer kring svenskhet, könsidentitet och kön, och dels en bristande handledning i hur 

lärare kan bli kritiska och reflekterande i vilka normer de själva förmedlar och vilka stereotyper 

de förstärker.  

 

En argumentation som fanns i texten visar på normerande kring könsidentitet och kön: 

 

T27: Det finns två kön: pojkar och flickor och de mobbar på olika sätt. 
P1: Flickor mobbar i större utsträckning psykiskt. 
P2: Pojkar mobbar i större utsträckning fysiskt. 

 

Motargument mot detta: 
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C1: Det finns fler kön än två. 
C2: Det kan vara viktigt med förståelse för hur det fungerar generellt, men det kan också 

vara farligt att generalisera. 
 

Kunskap om hur flickor och pojkar generellt sett mobbar kan hjälpa lärare att se och förstå när 

mobbning pågår och vilken typ av insats som kan behövas. En generalisering som denna förbiser 

dock att det finns barn av annat kön. Det finns även en risk att den ger lärare en fördomsfull bild 

av hur flickor och pojkar fungerar vilket kan innebära en omedveten förväntan på att de ska bete 

sig på ett könat sätt. Om läraren har stereotypa förväntningar lämnas mindre utrymme för 

eleverna att frångå rådande könsnormer. Ett annat exempel på normativitet kring könsidentitet 

och kön är denna argumentation: 

 
T29: En metod för att minska skillnader mellan kön är att göra könsseparerade grupper: 

flickor och pojkar. 
P1: Flickor får testa olika positioner och vågar tar för sig mer. 
P2: Det kan skapa ett bättre samtalsklimat för respektive kön. 
C1: Det kan öka risken för mytbildning och förstärka skillnader mellan  “könen” snarare 

än att skapa förståelse. 

 

Förutom C1, som författaren själv tar upp som ett motargument till denna tes kan detta 

motargument appliceras: 

 

C2: Det blir svårt för personer som inte är flickor eller pojkar att ingå i denna typ av 

uppdelning. 

 

Detta är en metod enligt Kumashiros första kategori utbildning för den Andra och ämnar att 

bland annat stärka flickor genom att ge dem ett utrymme som pojkar generellt sätt har mer 

utrymme att ta. En svårighet med denna metod är, precis som angetts tidigare, att det blir svårt 

för elever som inte vet vilken av kategorierna de tillhör eller vet sig tillhöra ingendera 

(Kumashiro, 2002, s. 3239).  
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Ett sista exempel på normerande kring könsidentitet är följande: 

 
T28: Könsmobbning handlar om flickor och pojkar som utsätts för sexuella trakasserier. 
P1: Pojkar får inte vara intresserade av klassiska flicksaker utan att riskera att bli hånade. 
P2: Flickor får inte ligga med många pojkar för då kallas de för slampor. 

 

En motargumentation till detta skulle kunna vara: 

 

C1: Könsmobbning rör inte endast sexuella trakasserier av flickor och pojkar, även 

personer av annat kön påverkas.  
 

Att vara könlös eller ha ett tredje kön tas inte upp som exempel under avsnittet om 

könsmobbning, vilket försvagar tesens beviskraft. 

 

Dessa argumentationer är tre exempel på hur personer utan ett normativt kön ej omtalas i denna 

bok. På intet ställe i guiden talas om fler kön än två vilket innebär att personer som inte passar in 

i den binära könskodningen osynliggörs helt. Sett till att detta metodmaterial läses av många 

pedagoger som vill utveckla ett klimat bland sina elever där ingen diskrimineras, och boken 

dessutom redogör för diskrimineringsgrunderna där könsidentitet ingår, är det mycket 

problematiskt att en sådan normativ syn på kön förmedlas och förs vidare.  

 

Här följer två normerande argumentationer gällande svenskhet som boken ger uttryck 

för: 

 

T17: Ett bra exempel på ett uppdrag att ge eleverna är att anordna en kulturell mötesplats 

för en dag; en tvärkulturell presentationsdag på skolan. 
P1: Det bryter av mot allt teoretiskt arbete. 
P2: Det ger eleverna någonting att samarbeta kring vilket bidrar till sammanhållning och 

ökad social kompetens. 
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T18: Ett bra exempel på vad eleverna kan göra för att stärka värdegrunden är att anordna 

fadderverksamhet för ungdomar i ett uland. 
P1: Det bryter av mot allt teoretiskt arbete. 
P2: Det ger eleverna någonting att samarbeta kring vilket bidrar till sammanhållning och 

ökad social kompetens. 

 

Ett kontraargument som kan riktas mot båda dessa teser är: 

 

C1: Denna övning innebär ett främmandegörande av kulturer och länder som inte är Sverige och 

den svenska kulturen.  
C2: Denna övning ger en förenklad bild av kultur och andra länder vilket kan leda till fördomar 

och generaliseringar. 
C3: Denna övning innehåller en maktdimension där svenskhet och svensk kultur är överordnad. 

 

Den första tesen gäller alltså en övning där eleverna ska anordna en kulturell mötesplats. Tanken 

är troligen att ge eleverna ett positivt möte med kulturer de kanske anser främmande eller olik 

den de själva kommer ifrån. I relation till de olika kulturerna som ska presenteras förstärks lätt 

den svenska kulturen som norm. Alla “annorlunda” och “spännande” kulturer ställs i kontrast till 

den svenska kulturnormen. Att leda eleverna till att tro att kulturer går att presentera så pass 

förenklat som på en kulturdag kan även stärka fördomar om att folk, framför allt från andra 

kulturer än den svenska, är och gör på ett visst sätt. Den andra tesen rör en uppgift där eleverna 

ska bli faddrar för barn i ekonomiskt utsatta regioner (i boken kallade “uländer”). Detta är 

troligen tänkt att stärka elevernas empati och känsla för solidaritet, att om de sätter sig in i hur 

det är att leva på en fattig plats och känner att de själva kan bidra så stärks dessa känslor. Att 

eleverna ska agera “faddrar” blir dock i detta sammanhang helt fel, då det innebär att ta en 

överordnad ställning av generositet mot “de svaga” snarare än att se dessa personer som jämlikar 

med vilka en kan ha ett utbyte. Det riskerar att förstärka en känsla av “vi” och “dem”.  

 

Det finns andra exempel på normativitet i boken rörande svenskhet. På s. 49 finns ett case, en 

övning i empati där eleverna ska få fundera över frågor som “Hur tror du att det skulle kännas att 
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bli tvungen att lämna sitt hemland?” och liknande. Detta visar att boken är skriven utifrån en 

omedveten bild av att övningarna ska göras i klasser utan etnisk mångfald, utan barn som 

kommit som flyktingar, barn med nysvenska namn och så vidare. Det signalerar mellan raderna 

infödd svenskhet som norm. En skulle till exempel inte fråga en klass med majoritet av barn som 

flytt hit frågan “Hur tror du att det skulle kännas att bli tvungen att lämna sitt hemland?”. Ett 

andra exempel på detta är vilka namn som används i caseexemplen. I de case där barnkaraktärer 

nämns vid namn finns dessa namn med: Gustav, Johan, Elsa, Lovisa, Leo, Pontus, Jonas, Clara, 

Jens, Hampus, Christian, Ulrik, Hugo, Linn, Disa, Britta, Elsa, Kalle, Jens, Kajsa, Henke, 

Rikard, Millan, Anna, Henke, Konke, Björn, Lisa, Malin och så Amira, Dilsah, Pamela och Ali 

(vars öknamn är “terroristen”). Av 33 namn tolkar jag endast 4 som nysvenska. Ett tredje 

exempel är frågan: “Vad kan göras för att invandrarna så snabbt som möjligt ska lära sig svenska 

språket?” som barnen ska svara på. Det ter sig som att frågan är riktad till ickeinvandrade barn 

och inte en klass med mångfald.  

 

Förutom detta normerande av kön och svenskhet finns några exempel på hur bokens övningar 

riskerar att förstärka stereotyper för eleverna. I en övning på s. 59. ska läraren informera eleverna 

att de ska utforska på vilket sätt ojämlikhet förstärks genom att se på begreppen fördom och 

stereotyp. Till den övningen finns några vägledande frågeställningar som låter eleverna fundera 

över hur det känns att stereotypiseras och varför det kan vara svårt att behöva utsättas för detta 

ofta. I en annan övning på samma sida ska eleverna rada upp olika stereotypa kategorier som de 

tycker att människor delas in i. Argumentationen är att: 

 

T24: Det hjälper mot omedvetna stereotyper att eleverna får reflektera kring vilka 

stereotypa kategorier de och andra blir indelade i. 
P1: Synliggörande bidrar till förståelse och kritisk reflektion. 

 

Ett kontraargument som jag hade velat se i boken är: 

 

C1: Risken med denna övning om det inte görs en fördjupad efterkommande diskussion 

är att stereotyperna ytterligare befästs. 
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Det lämnas nämligen osagt hur läraren ska arbeta vidare med dessa kategorier. Diskussionen som 

följer på den typen av kategoriseringar som eleverna ombeds göra kan vara viktig för att 

stereotyperna inte snarare förstärks. Det görs tydligt av författaren i detta avsnitt att stereotyper 

bidrar till ojämlikhet och ojusta kategoriseringar och att grupperingar skapar exkludering. Han 

skriver att: “Vi talar ibland om ’de’ kontra ’vi’  ett sätt att skapa sammanhållning inom en 

grupp. De som inte uppfyller beskrivningarna kan lätt känna sig mindre värda” (Dahlkwist, 2011, 

s. 51). Han visar således en medvetenhet kring problematiken med stereotyper men reflekterar ej 

kring hur dessa riskerar att reproduceras för barnen om de inte diskuteras på ett genomtänkt sätt. 

Det skulle exempelvis kunna nämnas att stereotyper präglas av makthierarkier och att det inte är 

lika känsligt att bli tillskriven vissa kategorier som andra. Något som kan illustrera detta är ord 

som Dahlqwist ger som exempel på skällsord vilka kan behöva diskuteras. Argumentationen är: 

 

T31: Ord som chokladhora, viting, blatte, schlagerbög, svenneblatte, datanörd, mongo 

och wannabesvensk skulle kunna vara bra att diskutera med barnen.  
P1: Elever använder skällsord som kan behöva diskuteras med lärarnärvaro. 
P2: Vissa ord kan verka elaka men anses inte alltid elaka av eleverna utan kan vara 

skämtsamma och okej för både användaren och mottagaren vilket kan vara bra för läraren 

att veta.  

 

Tre kontraargument till detta skulle kunna vara: 

 

C1: Det räcker inte att diskutera elevernas egna relation till dessa ord, de behöver också 

förstås ur perspektiv på makt och diskriminerande samhällsordningar. 

C2: Vissa av dessa ord kan vara alldeles för kränkande för att läraren ska föreslå dem 

som öppna för diskussion. 

C3: Det kan vara problematiskt att läraren själv kommer med förslag på kränkande ord, 

då den inte vet hur relevanta dessa är eller hur de kommer att landa. 

 

Dessa ord är inte likvärdiga eller neutrala och kan därför inte diskuteras så. Orden är olika grova, 

inte endast på grund av elevernas relation till ordet utan, på grund av de maktordningar som 
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finns. Det är inte samma sak att kalla någon för “viting” som att kalla någon för “blatte”. I vissa 

sammanhang kan det bli lika kränkande för den som blir kallad viting, men enligt rådande 

maktstrukturer är den vita överordnad den som skulle kallas blatte. En viktig dimension att 

tillägga i denna typ av diskussion är alltså huruvida ett skällsord slår “uppåt” mot en 

privilegierad grupp eller “nedåt” mot en mindre privilegierad grupp. Det kan även sägas att det 

finns risker med att som författare ange ord som “okej” att diskutera utan att nämna att vissa av 

dessa kan vara alldeles för kränkande i vissa sammanhang. Det kan bli problematiskt om läraren 

presenterar grova ord som “chokladhora” som eleverna kanske inte hört och kan uppleva 

stötande eller diskriminerande. Om läraren ska leda en diskussion som denna bör hen kanske 

snarare fråga eleverna vilka ord de hört användas eller använt och diskutera dessa.  

 

Det tas upp i boken att de vuxna på skolan behöver samlas kring vissa positiva normer 

för att kunna förmedla en konsekvent värdegrund till barnen och inte verka för dubbla, 

eller ett flertal olika, budskap: 

 

T11: Normgemenskap för positiva normer bland de vuxna i skolan är viktig. 
P1: De vuxna behöver leva som de lär för att barnen ska göra detsamma. 
P2: Om de vuxna säger olika saker blir det förvirrande för barnen vad som faktiskt gäller. 

 

På detta kan ett pragmatiskt relativistiskt perspektiv appliceras. Ett kontraargument skulle 

då kunna vara: 

 
C1: Vilka normer är positiva och hur ska alla vuxna kunna enas om detta? 

 

Det finns svårigheter med att finna en normgemenskap. Dahlqwist säger själv att:  

 

Allmänt kan sägas att det är helt omöjligt och långt ifrån självklart att uppnå fullständig 

konsensus om universellt giltiga normer. Därför är det viktigt att alltid se på våra 

normer med kritisk blick och att förutsättningslöst diskutera de normer vi lever efter och 

handlar efter (s. 10). 
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Vidare argumenteras det för att eleverna behöver få arbeta praktiskt med värdegrund: 
 

T13: För att lära värdegrund måste eleverna också göra värdegrund. 
P1: Det räcker inte med att förmedla fakta till eleverna, de måste också få arbeta praktiskt 

med värdegrundsfrågor. 

 

Motargument: 

 

C1P1: Det räcker inte med praktiska övningar heller, an antiförtryckande skola kräver 

mer heltäckande insatser än detta. 

 

Det argumenteras för att eleverna behöver arbeta praktiskt med värdegrunden för att 

utveckla positiva normer och värden. Utifrån ett normkritiskt perspektiv på utbildning 

räcker det inte med att eleverna får lära sig om och arbeta med positiva värden för att de 

ska sluta kränka varandra. Sett till Kumashiros (2002) fjärde kategori för 

antiförtryckande utbildning behöver eleverna också inse hur de omedvetet blir förtryckta 

av varandra och förtrycker varandra. De behöver förstå samhällets förtryckande 

strukturer som går hela vägen in i klassrummet och att de kan förändra sitt sätt att tänka 

och att de behöver göra det för att sluta förtrycka eller låta sig bli förtryckta. Läraren i sin 

tur behöver göra allt den kan för att inte omedvetet skapa förtryckande undervisning. Det 

blir till exempel ett direkt exkluderande av vissa, och ett upprätthållande av en 

förtryckande norm, att ej tala om homo och bisexualitet som lika självklart som 

heterosexualitet. Likaså att inte ta med bilder på samkönade par som en självklarhet i 

material, som inte rör normavvikande sexualiteter  utan rör någonting som lika gärna 

hade kunnat visa ett heterosexuellt par. Eleverna behöver kunskap om heteronormen och 

inse att de behöver sluta säga saker som “bögjävel” då ord som detta bidrar till 

upprätthållande av denna norm och till det systematiska förtrycket av homosexuella  

även om det inte var intentionen med yttrandet. Det räcker inte att tala om värdegrund 
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som något som ska förmedlas och något eleverna kan arbeta med som en skoluppgift  

kunskapen och perspektiven behöver fördjupas mer än så (Kumashiro, 2002, s. 5070).  

 

Den sista argumentationen som jag valt att lyfta fram rör normers föränderlighet:  

 

T6: Det är viktigt att se på våra normer med kritisk blick och diskutera dessa som 

relativa. 
P1: Det är helt omöjligt att uppnå fullständig konsensus om normer  det finns ingen 

sanning. 
P2: Samhällets normer förändras ständigt. 
P3: Vår nuvarande värdegrund har skapats utifrån vår historia, traditioner och generella 

uppfattning om vad som är rätt och fel. 

 

Dahlqwist säger också att:  

 

Värdegrunden är en ständigt pågående process som alla vuxna ansvarar för, i alla 

miljöer. Värdegrunden ska genomsyra verksamheten i sin helhet och detta handlar 

ytterst om relationer mellan människor och hur vi behandlar varandra som barn, unga 

och vuxna (s. 46).  

 

I argumentationen gör författaren relativistiska och ideologikritiska poänger. Han belyser att 

värdegrunden är föränderlig och att normer är relativa; att det inte finns någon fullständig 

sanning om vad som är rätt och fel. Utifrån arbetets utgångspunkt; att ett kritiskt förhållningssätt 

behövs i antiförtryckande arbete, så stärker detta argumentationens beviskraft. 

 

Logos 
Boken innehåller genomgående referenser till styrdokument, forskning och en del statistik. 

Författaren hänvisar igenom varje avsnitt till Lgr11 och knyter på så sätt ihop sitt material med 

lärares grunduppdrag. Det görs även referenser till skollagen och en historisk genomgång av 

värdegrundsbegreppet. På så sätt har texten ett starkt logos. I de argumentationer jag funnit, om 
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exempelvis vissa övningars användningsvärde, används däremot logosargument nästan inte alls. 

Det finns en avsaknad av förklaringar till varför dessa metoder fungerar och huruvida de 

uppvisat goda resultat. Detta lämnar läsaren till att lita på Dahlqwists kompetens inom området 

och att avgöra hur tilltalande den själv uppfattar övningarna. 

 

6.2. BRYT! ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i 

synnerhet 

Lokaliserade argumentationer och dess beviskraft 

Bryt! (2011) är ett metodmaterial som har tagits fram av RFSL ungdom med syfte att belysa hur 

normer hänger ihop med makt och hur det går att arbeta med förståelsen för detta inom 

organisationer och skolan. Boken är tänkt att vara till hjälp för ledare och pedagoger som vill 

utveckla sin grupps normmedvetenhet och normkritiska tänkande. Den består av kortare 

informerande texter om normer och förtryck och efterföljande förslag på övningar som 

pedagogen kan göra med sin grupp. En återkommande metod i övningarna är att gruppdeltagarna 

ska synliggöra normer genom att med bilder eller dramatiseringar visa hur personer med olika 

förutsättningar/privilegier förväntas inneha vissa egenskaper eller besitta olika typer av makt. Att 

fokus ligger på normer snarare än de diskriminerade grupperna kan vara positivt då de förtryckta 

inte skiljs ut och försöker tolkas  det som granskas och kritiseras är de förtryckande 

värdesystemen: utbildning som är kritisk till privilegier och andragörande snarare än utbildning 

om den Andra (Kumashiro, 2002, s. 39 50). Men detta synliggörande av normer riskerar ändå att 

få effekten att olika grupper skiljs ut som “de som bryter mot dessa normer” och “de som passar 

in i dessa normer”.  

 

En argumentation som finns i texten är att ett synliggörande av könsstereotyper kritiserar 

heteronormen: 

 

T6: Genom att dramatisera överdrivna könsstereotyper synliggörs heteronormens begränsningar. 

P1: När eleverna får sätta ord eller rörelser på vad som är typiskt kvinnligt och manligt kan de 

fundera kring och diskutera varför det är så och vad konsekvenserna blir. 
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Ett tänkbart motargument till denna tes är: 

 

C1: Dramatiseringen kan förstärka stereotyper och belysa för elever som inte känner igen sig i 

stereotyperna att de inte är “typiskt kvinnliga” eller “typiskt manliga”.  

 

Det finns andra exempel på övningar där normer och stereotyper riskerar att befästas snarare än 

att luckras upp. I följande argumentation föreslås en övning som behandlar fördomar: 

 

T14: Denna rollspelsövning är bra: Eleverna blir tilldelade roller som “Du är en judisk 

man i trettioårsåldern. Du är skådespelare men jobbar som vårdbiträde.” Läraren läser 

sedan upp olika påståenden som: “Jag har ett EUpass” varpå eleverna ska ta ett steg 

framåt om de tycker att det stämmer in på deras roll. 

P1: Övningen belyser privilegier, eleverna förstår att de med privilegier har större 

fördelar i samhället än andra. 

 

Kontraargument: 

 

C1: Ett stereotypt tänkande och handlande åläggs eleverna då de ska behöva ta ställning 

till huruvida någon har ett EUpass men endast har sina fördomar att gå på. 

 

Uppgiften går alltså ut på att eleverna, utifrån sina fördomar om människors egenskaper, 

ska avgöra huruvida de innehar olika privilegier. Det kan vara problematiskt att uppdra 

eleverna att handla utifrån sina fördomar  de instrueras att tänka stereotypt och agera 

fördomsfullt vilket går emot övningens normkritiska syfte. Argumentationens beviskraft 

försvagas således tydligt. Följande argumentation rör samma tema: 

 

T13: För att behandla fördomar kan eleverna ges i uppgift att diskutera vilka antaganden 

som hänger ihop exempelvis med att vara “invandrarkille”.  

P1: Om eleverna pratar om fördomar kan de förstå dem bättre och lättare förkasta dem. 

 

Kontraargument: 
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C1: Om det finns de som ser sig själva som “invandrarkillar” i gruppen kan detta bli 

utpekande.  

C2: Att diskutera invandrarkillar som stereotyper riskerar främmandegörande och 

befästande av stereotyper som yttras i samtalet. 

 

I denna övning ombeds inte eleverna att handla utifrån fördomar, men de ombeds att 

diskutera vilka fördomar som finns om olika grupper. På samma sätt som 

argumentationsanalysen av övningarna gällande stereotyper i Dahlqwists bok visade 

krävs god förberedelse av läraren för att kunna göra en fördjupad diskussion med 

eleverna om dessa stereotyper vilket inte skrivs fram i materialet. Det finns annars en risk 

för att grupper som redan främmandegörs med hjälp av stereotyper ytterligare 

främmandegörs i klassrummet.  

 

Men det är inte bara så att fokus råkar hamna på de främmandegjorda i övningarna, i en övning 

läggs fokus direkt på normavvikarna. Eleverna ska då läsa två texter om att vara homosexuell 

eller bisexuell i ett normativt samhälle. Fokus hamnar på hur dessa främmandegjorda grupper 

åsidosätts i samhället och hur jobbigt det känns. Tanken är att belysa heteronormen och använda 

sig av en strategi utifrån perspektivet utbildning som är kritisk till privilegier och andragörande 

men det görs genom en strategi enligt utbildning om den Andra (Kumashiro, 2002, s. 3950).  

 

Förutom att boken oavsiktligt i vissa fall befäster främmandegörande kan den även riskera att 

reproducera normer i sitt språk. Ett exempel på detta är en argumentation där personer inom 

grupperna “män” och “vita” talas om som “ganska lika varandra”: 

 

T7: De som sitter på maktpositioner i samhället är ofta ganska lika varandra. 

P1: Det är vanligast att män sitter på poster i företagsstyrelser. 

P2: De flesta i Sveriges riksdag är vita. 

 

Detta kan kritiseras med motargumenten: 
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C1P1: Detta säger implicit att män är ganska lika varandra, vilket reproducerar fördomen 

om att män är lika för att de är män. 

C1P2: Detta säger implicit att vita är ganska lika varandra, vilket reproducerar fördomen 

om att vita är lika varandra för att de är vita. 

 

Även om författarna troligen inte alls menar att alla män är lika eller att alla vita är lika, utan 

snarare att dessa som grupper är överrepresenterade i maktens rum, så kan det rent retoriskt 

uppfattas på det sättet. Att säga att de flesta som sitter på maktpositioner är ganska lika varandra 

och sedan exemplifiera med att de flesta som sitter i Sveriges riksdag är vita säger implicit att de 

vita personerna som sitter i Sveriges riksdag är lika varandra för att de är vita. Det finns 

fördomar om att människor är mer lika varandra inom grupper än mellan grupper vilket stärker 

främmandegörande mellan grupper. Eftersom gruppen “vita” är mer privilegierade än grupper 

som inte anses vita kan dessutom fördomen om att personer inom en grupp är lika och att 

personer i olika grupper är olika innebära en stigmatisering av de som inte anses ingå i den 

priviligierade gruppen  de anses annorlunda den priviligierade normen. Viktigt att nämna är att 

jag använt ordet grupp i denna diskussion som att det finns bestämda grupper där vissa ingår och 

andra inte. Sådana tydliga grupper finns inte, gränserna mellan de maktordnade kategoriseringar 

som finns är suddiga. Den som tillhör en grupp i vissa situationer kanske inte ser sig tillhöra den 

i andra. Dessutom befinner vi oss alla inom en mängd kategoriseringar som går på tvärs och 

bildar våra olika komplexa identiteter. 

 

Ett ställe där boken fäller krokben på sig själv är i avslutningen där en checklista tillhandahålls 

för hur en praktiskt kan arbeta normkritiskt i sin organisation för att göra den mer inkluderande. 

Argumentationen är: 

T11: En checklista är ett bra instrument för en organisation att bygga en välkomnande, 

ickeförtryckande organisation. 

P1: Organisationen synliggör, och tvingas sätta ord, på vad den behöver förändra.  

P2: Med ett sådant verktyg blir det lättare att sätta upp en konkret handlingsplan. 

 
Det står visserligen att listan är tänkt som ett stöd och inte ett heltäckande verktyg, men just 

greppet att göra en checklista blir fel i ett normkritiskt sammanhang. Poängen med normkritik är 
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att det inte går att checka av att en är klar och har en fullständig och antiförtryckande skola, de 

normer och maktförhållanden som råder måste ständigt ses över. Kontraargument till att använda 

sig av formen checklista kan således vara: 

 

C1: En checklista talar för att det går att checka av att saker står rätt till, vilket inte går att 

göra när det kommer till makt och normer inom organisationer då den/de ständigt 

förändras. 

 

Logos  

Språket i boken är tillgängligt och läsvänligt. Det görs dock inte så många försök till att ge texten 

tyngd. Påståenden är vanligt förekommande, exempelvis är varje mening i inledningens första 

stycke ett påstående. Det finns också många underförstådda teser. Men författarna verkar inte 

tycka att dessa behövs understödjas med argument, det tas för givet att läsaren ska godta teserna 

och påståendena. Jag vill hävda att det finns en problematik i att inte alls ange referenser för det 

som uttalas som sant vilket ofta är fallet med värdegrundsfrågor: att kunskapen förväntas vara 

allmängiltig och någonting som läsaren ska godta som sant och självklart. Det har en normativ 

ansats och utesluter att det finns de som skulle hävda annorlunda. Även om det som ryms inom 

skolans ideologi och värdesystem anses vara sant av de flesta som verkar inom skolan menar jag 

att det kanske inte är förankrat eller ses som självklart av alla. Teser som att det är problematiskt 

med stereotyper kan därför behöva backas upp med statistik på hur mycket större risken för 

självmord är bland barn som inte har en normativ könsidentitet utan kategoriseras som 

avvikande. Frågan: “Har du hört att cispersoner generellt sätt har bättre fysisk och psykisk hälsa 

än andra personer?” ställs, men ingen referens ges vilket hade stärkt tesens logos och med större 

sannolikhet kunnat övertyga en skeptiker (s. 83). Att använda sig av logosargument i frågor om 

värdegrund och normkritik kan visa att detta inte endast handlar om patos, känslomässiga 

värden, utan att det rent sakligt pågår förtryck som påverkar människor till den grad att det till 

och med kan handla om liv och död. 
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Det används alltså inte statistik, tidigare forskning eller hänvisningar till styrdokument som 

skulle inge logos i texten. Dock får texten på ett sätt etos av sin utgivare. I och med att RFSL 

Ungdom är Sveriges riksförbund för sexuellt likaberättigande för ungdomar är det underförstått 

att de besitter mycket kunskap och har ett visst mandat i att tala om hur ungdomar förtrycks på 

grund av sexuell läggning, kön, könsuttryck och könsidentiteter. 
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7. Sammanfattning av analys 

Frågeställningen denna undersökning ville svara på var huruvida normkritisk pedagogik och 

värdegrund tenderar att bli negativt normativa när de görs till metod. Resultaten av den 

argumentationsanalys som gjorts i denna studie visar att sådana tendenser finns. Utifrån min 

analys är det svårt att ta fram ett material om hur en kan eller bör gå tillväga utan att materialet 

självt blir normativt. Färdigpaketerade metoder levererade som “ett gott normkritiskt material” 

går emot tanken om ett ständigt kritiskt förhållningssätt, en tanke om att arbetet aldrig kan 

förenklas eller bli klart och att det alltid måste situationsanpassas. Det är också svårt att diskutera 

och förklara normer utan att bli normativ i sin exemplifiering.  
 

Ingen av böckerna redovisade tankar om att de i sig är skrivna utifrån ett visst synsätt och 

värdesystem eller att texterna själva kan behöva granskas med ett normkritiskt öga. De verkar 

argumentera för att deras uppsättning metoder endast kan ge resultatet att diskriminering och 

kränkningar kommer att minska och att klimatet i skolan kommer att förbättras. Det finns 

ingenting som säger att dessa uppgifter med säkerhet kommer att ge något annat resultat men 

med tanke på det normkritiska fält som litteraturen verkar inom kan det ifrågasättas varför 

självkritik inte appliceras.  

 

Denna analys visar att det finns anledning till självkritik gällande normerande i båda materialen. 

Det finns språkbruk och exemplifieringar som visar på omedveten negativ normreproduktion. 

Flera av övningarna ger även lärarna skisserade instruktioner på övningar som rör känsliga 

ämnen vilket kan leda till att lärare tillämpar dem på ett omedvetet normreproducerande sätt.  

 

När de två materialen analyserades lyftes tio argumentationer ur Att arbeta med skolans 

värdegrundsfrågor fram och endast fem argumentationer ur Bryt! Denna obalans beror på att 

värdegrundsmaterialet ej är normkritiskt och således, av förklarliga skäl, har ett mer normativt 

innehåll än det normkritiska materialet. Det kan framstå som att det första materialet är mer 

problematiskt eftersom det innehåller fler negativt normerande ansatser. Dock kan argumenteras 
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för att det är mer problematiskt att ett material som utger sig för att vara just normkritiskt själv 

förmedlar negativa normer. 
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8. Diskussion 

Vad är då problemen med att materialen förmedlar normer som jag hävdar är negativa? Jo, det är 

ett problem i sig att material som argumenterar för att dess metoder leder till antiförtryckande 

utbildning själva innehåller förtryckande budskap. Det blir motsägelsefullt och kontraproduktivt 

och behöver synliggöras. Om skolan ska kunna bli normkritisk är det till hjälp om de material 

som är tänkta att handleda pedagoger i att bli det, förmedlar just ett kritiskt förhållningssätt. 

Författarna hade med fördel kunnat diskutera hur deras egna normativa föreställningar påverkat 

vilka exempel som valts ut till materialet. Det finns en risk när materialet tagits fram av “experter 

på normkritik” att det godtas rakt av och inte ifrågasätts eller anpassas vilket kan leda till att 

pedagoger tar med sig problematiska utgångspunkter och synsätt i verksamheten. Det kan i sin 

tur leda till att elever fortsätter att marginaliseras, främmandegöras och diskrimineras i högre 

utsträckning än de hade gjort om dessa kritiska perspektiv hade funnits med där de saknas i 

materialen. 
 

Ett viktigt exempel på hur negativ normering kan påverka negativt är argumentationerna kring 

svenskhet som görs i Dahlqwists bok. Några övningar har tagits fram med syftet att öka 

elevernas empati med varandra. Problemet är att dessa är framtagna utifrån en omedveten tanke 

om att de ska göras med en normativt svensk grupp. De faller inom Kumashiros (2002) andra 

kategori för antiförtryckande utbildning, utbildning om den Andra. Det förutsätts att de elever 

som ska delta är normativt svenska och behöver utbildas om andra sorters personer och 

upplevelser. Om det hade funnit övningar som hade riktat sig till elever som inte faller inom 

svenskhetsnormen, det vill säga utbildning för den Andra, så hade författaren visat att dessa är en 

potentiell målgrupp. I detta fall verkar dock målgruppen vara omedvetet homogen. Det saknas 

även övningar som är kritiska till privilegier och andragörande, alltså den tredje kategorin som 

fokuserar på normer och privilegier snarare än de Andra. Likaså övningar inom den fjärde 

kategorin utbildning som förändrar studenter och samhället. Även om syftet är gott signalerar 

författaren underförstått att svenskhet är norm vilket kan underbygga pedagogers omedvetna 

föreställning om att så är fallet. Om lärare talar om svenskhet som norm och “andra kulturer” 

som undantag förmedlar de ett främmandegörande av dem som avviker från svenskhetsnormen. 
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Detta stärker positionen för dem som lever upp till normen och stigmatiserar dem som inte tillhör 

normen. Dessutom görs inte eleverna medvetna om dessa normativa strukturer och hur de 

påverkas av dem och själva påverkar dem. Maktordningar upprätthålls på så vis, vilket bidrar till 

fortsatt förtryck. Breddade perspektiv och fler sorters strategier hade således stärkt bokens bidrag 

till ett antiförtryckande arbete inom skolan (Kumashiro, 2002, s. 3244).  

 

Förutom det negativa normerandet som jag har behandlat i min analys har jag även upptäckt 

exempel på en motsättning mellan normerande, värdepedagogik och pluralistisk, kritisk 

pedagogik. I Bryt! menar författarna exempelvis att eleverna ej bör diskutera sina personliga 

åsikter, medan Dahlqwist lyfter fram, i enlighet med läroplanen, att fördomar måste mötas med 

öppen diskussion. Även jag förhåller mig kluven till detta dilemma. Till vissa övningar har 

författarna lagt till rubriken “Tänk på att…” där eventuella risker med en övning diskuteras och 

vad pedagogen kan behöva tänka på. Återkommande i dessa är följande argumentation: 

 

T13: Det är viktigt att samtalet om normer inte fastnar i vad enskilda personer tycker är 

normalt eller inte, eller hur eleverna själva ser på olika grupper.  

P1: Metoden handlar om att få upp ögonen för de oskrivna regler som finns. 

P2: Personliga åsikter riskerar att såra, kränka eller diskriminera någon i gruppen. 

 

Ett kontraargument till P2 kan vara: 

 

C1P2: Personliga åsikter kan vara viktiga att synliggöra och diskutera för att komma åt 

fördomsfulla åsikter och motverka dem. 

 

Argumentationen går ut på att det är viktigare att ingen blir kränkt eller diskriminerad än att 

eleverna ska få uttrycka sina personliga åsikter och att fokus i övningarna helt enkelt inte är 

dessa åsikter. Det som kan vara intressant att diskutera är ändå vad som händer om vi aldrig 

pratar om elevernas egna uppfattningar. Kommer alla kunna ta till sig problematiken med att 

homosexuella par inte syns hand i hand på stan om det finns de som de facto tycker att 

homosexualitet är fel? När tas den diskussionen med dessa elever? Hur kommer vi åt dem för 
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vilka diskussioner om normer inte når igenom fördomsfulla åsikter? Å ena sidan kan det vara 

viktigt att skapa ett pluralistiskt diskussionsklimat där olika åsikter kommer fram, inte endast de 

som följer värdenormerna i klassrummet för att dessa åsikter inte ska fortgå i tysthet och det 

positiva normerandet går förbi på grund av att de negativa åsikterna förkastar det. Å andra sidan 

är detta en öppning för kränkningar och diskriminering, vilket kanske är ännu mer problematiskt 

än andragörandet i stereotypiseringar.  

 

I läroplanen står att: 

 

Ingen i skolan ska behöva 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 mötas med 

kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser (Lgr 11).  

 

Denna skrivelse innehåller detta dilemma. Hur har vi en öppen diskussion utan att någon utsätts 

för kränkningar och diskriminering? Vad är en öppen diskussion?  

 

Ett annat stycke anger att: 

 

Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska 

framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. 

Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med samma förtroende 

kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade 

till förmån för den ena eller andra åskådningen (Lgr11).  

 

Enligt läroplanen ska skolan alltså vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att dessa 

förs fram. Gäller detta även uppfattningar som Sverigedemokraterna står för? Många föräldrar är 

ju Sverigedemokrater. Måste vi som lärare då föra fram deras åsikter som ett lika rimligt 

alternativ som andra? Sverigedemokrater sprider rasistisk propaganda, exempelvis valfilmen från 

2010 där en grupp kvinnor i burka springer fram som en oformlig massa för att tränga sig förbi 
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en ljushårig pensionär. Andemeningen med filmen är att invandrare kommer i masstal och tar 

pengar från staten som annars skulle ha gått till svenska pensionärer. Hur väl stämmer det då 

överens med den gemensamma värdegrunden att lyfta fram åsikter från Sverigedemokraterna 

som lika legitima som andra åsikter? Sverigedemokraterna sitter i riksdagen och utgör en hög 

procent av röstberättigade i Sverige. För tio år sedan, när partiet fortfarande var litet, hade lärare 

troligen inte krav på sig att föra fram Sverigedemokraternas politik som ett alternativ bland de 

andra. Idag ser situationen annorlunda ut. Detta i sig talar för att det som ryms inom skolans 

värderingssystem förändras i och med samhällets förändringar, i enlighet med ett ideologikritiskt 

perspektiv. När ett parti som sprider rasistiska budskap blir en del av det allmänna händer också 

någonting med hur vi måste förhålla oss i skolan, eftersom att skolan är till för allmänhetens 

barn. Hur påverkas då skolans värderingssystem av att ett parti med rasistiska åsikter plötsligt 

ska få göras plats? Och hur kommer det att påverka styrdokumenten i framtiden om utvecklingen 

fortsätter åt det hållet? 

 

Skollagen vilken fastställer att:  

 

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt 

solidaritet mellan människor (Skollagen, 1 kap. 5§).  

 

Så hur vet vi vad som går först  värdegrund eller åsiktspluralism? “Allas lika värde” eller allas 

rätt till sin egen åsikt? 

 

Om vi utgår ifrån att skollagen står högst, och att åsikter som bryter mot denna ej bör berättigas 

som de skilda uppfattningarna som lärare bör lyfta fram, hur ska vi som lärare då förhålla oss till 

Sverigedemokratiska föräldrar och elever som bär på dessa värdesystem? Sett ur ett 

moralrelativistiskt perspektiv går det inte att säga att Sverigedemokraterna har mer fel än någon 

annan. En pragmatisk relativistisk hållning hade dock kunnat framhålla att i detta sammanhang, 

där alla elever ska skyddas från diskriminering, bör rasistiska värderingar kunna anses fel. Lärare 
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bör således inte behöva uppmuntra åsiktspluralism till den graden att de behandlar rasism på ett 

neutralt sätt. Utifrån Sunds (2014) redogörelse för normativa respektive pluralistiska perspektiv 

på undervisning kan det antas att en normativ hållning hade framhållit det som viktigast att ingen 

elev kränks och därför förespråkat att vissa värden helt enkelt behöver läras ut och inte behöver 

diskuteras. En pluralistisk hållning hade kanske istället framhållit vikten av att eleverna behöver 

diskutera, resonera och kritiskt granska även frågor som rasism och antirasism för att förankra 

antirasistiska värderingar. Detta är ett dilemma som varken metodmaterialen eller läroplanen 

svarar på. Kanske har inte läroplanen ännu hunnit anpassa sig efter samhällsförändringen. 

 

Slutligen kan sägas att då värdegrunden en ständigt pågående process och normer hela tiden 

förändras bör metoder också vara under ständig revidering. Det är svårt att säga att vissa 

normkritiska metoder är allmängiltigt fördelaktiga utan att riskera att erbjuda synsätt och värden 

som är förlegade redan när metoderna gått i tryck. Om en skola ska ha ett normkritiskt 

förhållningssätt behöver de vuxna ständigt begrunda och diskutera vilka normer de förmedlar 

över lag och när de kanske blir normativa på ett riskabelt eller omedvetet förtryckande sätt. De 

behöver skärskåda de normer de tar förgivna och formulera sig kring vilka som är positiva och 

varför och huruvida vissa till och med kan behöva omvärderas.  

 

Sammanfattningsvis går det att uttyda följande problematik av argumentationsanalysen: 

 Metodmaterial förmedlar själva omedvetna normer som riskerar att internaliseras av 

pedagoger och tas med ut i en lärandepraktik. 

 

Analysen väckte även frågor kring följande problematik: 

 Metodmaterialen ger, och kan inte annat då läroplanen ger, dubbla budskap kring hur 

lärare ska förhålla sig till elevers rätt att uttrycka sina åsikter och varje elevs rätt att 

skyddas från kränkningar och diskriminering. 

 

Frågan är då ifall det är möjligt att ge ut ett metodmaterial i normkritisk pedagogik eller om det 

endast går att förmedla kunskap och kritiska frågor för att stärka ett normkritiskt förhållningssätt 

hos pedagoger. Kanske bör det inte försöka sägas hur lärare ska gå tillväga för att behandla de 
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dilemman som finns i en situationsbunden undervisningspraktik i en skola med mångfald. 

Snarare behövs kanske tankeverkyg för att kunna göra egna bedömningar och tillvägagångssätt. 

Och om tips på övningar ges, för de kan trots allt vara till god hjälp, bör de kanske kompletteras 

med en kritisk reflektion på övningarna i sig. Kumashiro (2002) menar att metoder och strategier 

enligt alla hans fyra kategorier har ett användningsvärde men även sina risker. Han menar inte att 

alla strategier mot en antiförtryckande skola bör rymmas inom kategori fyra. Tvärt om kan de 

olika perspektiven och tillvägagångssätten komplettera varandra. Det ställer höga krav på 

verksamma pedagoger inom skolan att kunna bedöma vilka metoder som behövs i just deras 

verksamhet vid givet tillfälle. Det är obekvämt att inte kunna få eller ge färdiga svar på hur 

normkritisk undervisning går till. Men för att skapa en normkritisk praktik behövs ständig 

normkritisk granskning av sig själv och sina praktiker. Om en erkänner att våra normer och 

maktförhållanden ständigt förändras kan en inte utge sig för att kunna erbjuda rättmätiga svar på 

hur dessa bäst behandlas. 
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