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Skolan är en plats för utbildning, men tyvärr också en plats där det förekommer 

kränkningar och trakasserier gentemot personer som på något sätt inte passar in i 

samhällets normer. Ett sätt att angripa detta är att arbeta med normkritisk 

pedagogik. Detta rekommenderas av Skolverket för att skapa en mer inkluderande 

skola där normer ifrågasätts. Vi har intervjuat fem lärare på en yrkesgymnasieskola 

för att få en inblick i hur de upplever normkritiskt arbete i sin yrkesvardag.  

Resultatet visade att de intervjuade lärarna inte anser att de fått någon utbildning 

inom normkritik. De uppger sig vara positiva till vidare utbildning men är skeptiska 

till om sagda utbildning skulle innebära någon faktisk förändring. 

Sammanfattningsvis ser vi att samtliga intervjuade lärare uppger att 

yrkesprogrammen är skarpt präglade av samhällets normer gällande genus, men att 

de saknar kunskap i hur de ska hantera detta.  
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INTRODUKTION 
“-Jajajaaaaaaa, normkritik i all ära men jag behöver en stark kille och två små kreativa 

flickor…” 

Detta uttalande, gjort av en person som arbetar i skolan, fick oss att fundera mycket kring 

hur det egentligen står till med användandet av normerna i skolans värld. Kanske var detta 

uttalandet en engångsföreteelse, eller så är kanske skolan fortfarande en sluten och 

normativ värld. Detta trots att såväl politisk majoritet och Skolverket är överens om att 

detta bör motverkas.  

Intresset för hur normkritik används i skolan fick bränsle där och då. Vetskapen att det är 

i skolan vi för vidare olika normer till elever, som sedan ska förvalta dessa normer och 

ramar i samhället, gör att det är intressant att studera hur det arbetas normkritiskt och om 

normer uppmärksammas och diskuteras på det sätt som Skolverket rekommenderar. 

Skolverket har gett skolan i uppdrag att vara icke-normativ och att låta den normkritiska 

pedagogiken genomsyra verksamheten (Skolverket, 2009). Även om intresset för genus 

har funnit hos oss sedan länge, hade inte studien från början som huvudsakligt syfte att 

avgränsas till just genus. Under arbetets gång, föll det sig dock naturligt att avgränsa oss 

till just genus, då materialet från vår intervjuer (som presenteras senare) drog oss mer och 

mer i den riktningen.  

Skolan spelar en viktig roll i att förmedla kunskap kring normer och hur man kan hantera 

varandras olikheter, och det blir slutligen lärarnas uppgift att anamma detta i sin 

undervisning, vilket gör det relevant ur ett pedagogiskt perspektiv. Vår undran om dagens 

skola anammat och integrerat den normkritiska pedagogiken i det dagliga arbetet ligger 

till grund för denna uppsats. Vi har valt att undersöka användandet av normkritisk 

pedagogik på gymnasiet, närmare bestämt ett yrkesgymnasium. Anledningen till att välja 

just yrkesgymnasium är att eleverna, i den bästa av världar, går direkt ut i arbetslivet när 

de är klara med sin utbildning. Rakt ut i en värld där de tar med sig de normer och 

värderingar skolan förmedlat genom sin läroplan och de lärare som de haft i 

undervisningen. I vårt fall, som är ett yrkesgymnasium. 

Förändring till ett normkritiskt förhållningssätt är en process och inte linjärt arbete med 

en början och ett slut, enligt Bromseth och Darj (2010). Med detta i bakhuvudet vill vi se 

hur lärarna själva - de som ska implementera normkritiskt arbete i sin vardag med 

eleverna - ställer sig till denna förändring. Uppdraget att arbeta normkritiskt ute i skolans 

verksamheter är utformat av Skolverket, men efterföljs det i vardagen som yrkeslärare - 

och i så fall, hur arbetar lärarna med att implementera detta i sin pedagogik? Detta 

kommer vi gå närmare in på i vårt syfte och frågeställningar. Innan vi leder er vidare i 

uppsatsen skulle vi vilja visa ett citat från Chimamanda Ngozi Adichie, en nigeriansk 

författare som är världskänd för sitt deltagande i kampen om jämställdhet. Detta citat 

anser vi säger mycket om vår studie som helhet, och om byggstenarna i normkritisk 

pedagogik.  

If we do something over and over, it becomes normal. If we see the same 

thing over and over, it becomes normal. (Chimanada Ngozi Adichie, 2014 

We Should All Be Feminists) 
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Bakgrund  

Sverige är ett av de länder i EU som kommit längst i vår förändring mot ett mer jämställt 

samhälle, enligt European Institute for Gender Equality (EIGE, 2017). Detta är, och har 

varit, en politisk process under många decennier. Trots att vi i Sverige kan anses som en 

förebild för många andra länder, så finns det fortfarande många sätt att arbeta på för att 

fortsätta göra vårt land mer jämställt och mer inkluderande för människor, oavsett 

exempelvis kön eller sexuell tillhörighet.  

Hösten 2017 stormades världen och även Sverige med fenomenet “#MeToo” som syftade 

till att belysa sexuella trakasserier, övergrepp och kränkningar mot kvinnor. Efter denna 

anstormning och medvetandegörande av ett stort samhällsproblem, blir forskning kring 

hur man kan utbilda samt motverka dessa typer av problem högst aktuellt och nödvändigt. 

Som vi nämnde i introduktionen kommer fokus ligga på just normer kring genus i denna 

uppsats, då vi uppfattar det som att genus är det mest studerade området inom normer. 

Det betyder inte att vi anser att andra normer inte är viktiga, utan det är det område som 

vi har mest personligt intresse kring och materialet har gett oss en naturlig avgränsning i 

denna riktning.  

Skolan har en viktig roll i processen kring att få ett mer jämställt samhälle, och ett sätt att 

arbeta med detta är normkritisk pedagogik - ett arbetssätt där lärarna arbetar mot rådande 

stereotyper kring könsroller.  

Normkritisk pedagogik handlar om att rikta strålkastarljuset bort från de 

så kallade utsatta grupperna och i stället belysa den kultur, de vanor och 

de förväntningar som vi tar för givna. Målet är inte längre att ”tolerera” 

och ”skapa förståelse” för ”de andra”, utan att upptäcka vilka 

utgångspunkter och handlingar – hos oss – som skapar och upprätthåller 

ojämlika förutsättningar.  (Lekebjer, Arvidsson, Hildebrand, Lindqvist, 

Linné, Novén, Pobiega, 2015, Normkritisk pedagogik - Samtal om normer 

och förändringsmöjligheter i högre utbildning s.2) 

 

Skolverket pekar på att normkritisk pedagogik är viktig, då det när Skolverket 2009 

gjorde en utredning via intervjuer kring kränkningar, trakasserier och mobbning i den 

svenska skolan, framkom i de svar som gavs, att grunden till dessa kränkningar, 

mobbning och trakasserier låg i de normer och värderingar som skolan själv förmedlar. 

Pedagogens roll i normkritisk pedagogik är främst att synliggöra normer. På så sätt kan 

man diskutera hur diskriminering och utsatthet uppstår. Till exempel, kan man peka på 

vilka ord eleverna använder gentemot varandra, och vilka skällsord som används i 

klassrummet. Att exempelvis använda ordet “bög” som skällsord visar på att det är den 

heterosexuella normen som är normal och homosexualitet är onormalt. Björkman och 

Bromseth (2019) kommer även fram till att det finns en svårighet i hur pedagogens egen 

uppväxt och förförståelse kring normer påverkar undervisningssituationen, och att man 

som lärare hamnar i en maktsituation över vilka normer som förmedlas. Utredningens 

resultat klargjorde att lärarna i svenska skolan är i behov av utbildning i normkritik och 

normkritisk pedagogik och Skolverkets rekommendation blev därmed att det 

normkritiska perspektivet skulle föras in i lärarutbildningarnas examensmål.  

Normkritisk pedagogik i praktiken handlar inte om att ägna specifika lektioner till att 

diskutera normer, även om det också kan vara ett viktigt instrument i undervisningen. 
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Normkritisk pedagogik handlar mer om att i det vardagliga arbetet integrera små 

handlingar som bidrar till ifrågasättande av normer. Detta kan vara språkliga 

förändringar, så som ordet “en” iställer för “man” eller “hen” istället för “han/hon”. Dessa 

handlingar kan anses som små, men genom att göra dessa handlingar i vardagen 

förmedlas ett normkritiskt tankesätt till eleverna som gör att den normkritiska 

pedagogiken varje dag utvecklas och fortskrider (Björkman & Bromseth, 2019).  

För lärarna innebär det att det måste ges utrymme åt personalen för att diskutera 

värdegrundsfrågor, att skolledare och lärare måste få utbildning och fortbildning inom 

området. Personalens medvetenhet om det normkritiska perspektivet anses vara grunden 

till skolans arbete mot kränkande behandling och diskriminering (Skolverket, 2009). I 

gymnasieskolans läroplan för jämställdhet står det skrivet att  

individens frihet och integritet samt alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män och solidaritet för de utsatta i 

samhället är vad skolan ska förmedla och gestalta (Frånberg, 2010, Att bli 

medveten och förändra sitt förhållningssätt - Jämställdhetsarbete i skolan 

s.9)  

Skolan har idag också en värdegrund som bygger på Skolverkets läroplan för 

jämställdhet. Värdegrunden lyder: 

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet mellan människor är de delar som skolans Detta ska förmedlas 

genom elevernas fostran till generositet, rättskänsla, ansvarstagande och 

tolerans. Dessa värderingar är lagt på skolan att gestalta och förmedla i 

överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och 

västerländsk humanism. Genom att låta varje enskild elev hitta sin unika 

karaktär kommer hen att göra sitt bästa i samhällslivet enligt Skollagen 

(2010:800)  

 

Värdegrund och normkritik är två uttryck som ofta har studerats tillsammans, och vi tolkar 

det som att många forskare vill dra paralleller inom forskningsfältet. En värdegrund är en 

viktig del för att utveckla en inkluderande skola (Lövkrona & Rejmer, 2016) men kan 

inte ses som det enda sättet att hantera hur skolan ska bli inkluderande. För att få en 

värdegrund att “fungera” måste den också implementeras i praktiken, och arbetas med 

aktivt (Lövkrona & Rejmer, 2016). Detta kräver kunskap i hur man pedagogiskt kan 

arbeta med att förmedla värdegrunden och göra den meningsfull.  

Ord som återkommer i ovan nämnda styrdokument och rapporter, är ord som “gestalta”, 

“förmedla”, “personalens medvetenhet”. Allt detta innebär att det som politiker 

bestämmer, sedan ska appliceras i skolan, i slutändan blir ett uppdrag för varje enskild 

lärare. Men hur ser personalens medvetenhet ut egentligen? Och hur gör man för att 

“gestalta” ett normkritiskt förhållningssätt, särskilt om man inte blivit utbildad i detta? 

Som tidigare nämnt är normkritisk pedagogik ett arbetssätt som är under ständig 

utveckling och förändring, och det är just denna förändring vi främst intresserar oss för i 

den här studien. Förändringen innebär att anställda i skolan måste ändra sitt sätt att arbeta, 

och därför krävs kompetens och ett engagemang till förändring för att förändringen ska 
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uppnå ett gott resultat (jfr Alvesson & Sveningsson, 2008), då det är skolans sätt att 

förmedla normer och värderingar som sedan visar sig i mötet med eleverna. Alvesson och 

Sveningsson (2008) beskriver också hur bristande engagemang och vilja är ett av de 

största hoten mot en förändring, vilket är intressant att beakta ur lärarnas synpunkt.  

Vi vill ta reda på just hur lärare förhåller sig till normkritiskt arbete, vilket kommer 

förklaras närmare i kommande avsnitt. 

Syfte och frågeställningar 

Syfte med uppsatsen är att undersöka hur ämneslärare på en yrkesgymnasieskola 

använder sig av normkritik i sin undervisning inom yrkesämnen, samt vilken uppfattning 

de har av nyttan av normkritisk pedagogik. Vi vill även ta reda på hur lärarna upplever 

normer kopplade till genus på yrkesprogrammen, för att således ta reda på om de själva 

anser att det finns behov av normkritisk pedagogik. Genom att identifiera lärares 

förhållningssätt gentemot normkritik vill vi kunna bidra med kunskap av pedagogisk 

relevans för fortsatt forskning kring hur normkritisk pedagogik kan möta lärarnas egna 

idéer, behov och kunskap i ämnet.  Frågeställningarna är formulerade på så vis att 

informanterna ges möjlighet att komma med öppna svar och egna tankar för att ge de 

bästa förutsättningarna till relevanta svar.  

- Vad har yrkeslärare för uppfattning om nyttan av normkritisk pedagogik i sitt arbete? 

- Hur upplever yrkeslärare normer kopplade till genus på sina respektive program? 

- Vilket stöd/utbildning upplever yrkesgymnasielärarna behöva för att kunna arbeta med 

normkritisk pedagogik i praktiken? 

Tidigare forskning 

Detta avsnittet utgår från antidiskriminerande utbildning och toleransperspektivet, som 

också är en stor del av forskning kring normer men som angriper normerna på ett 

annorlunda vis är normkritik.  till genusforskning, då det är av betydelse för uppsatsens 

fokus på genus i ifrågasättandet av normer. Slutligen avslutas avsnittet med en 

sammanfattning av forskningsfältet. 

Antiförtryckande utbildning 

Antiförtryckande utbildning, direkt översatt från “Anti-oppressive education” handlar om 

undervisning som är antidiskriminerande, utgör en del av grunden till normkritisk 

pedagogik.  Connie E North (2007)   har studerat hur man i praktiken kan arbeta med 

detta sätt i skolan. Studien visar på att det arbetssätt som verkar ge mest effekt är främst 

rollspel och inte bara prata om “andrafiering” (othering) utan också sätta det in i 

praktiken, hur det känns att bli “andrafierad” (North, 2007). Just rollspel och interaktiva 

workshops samt uppgifter med syfte att bidra till självreflektion är det arbetssätt som 

forskarna i fältet, inklusive North (2007) finner mest lyckat. Andrafiering innebär att man 

framställer någon som just den “andra” och denne blir till något främmande eller 

onormalt, som ligger utanför normen “vi”. Andrafiering handlar om en tydlig gräns 

mellan “vi” och “dom”.  

En annan som också har forskat om antiförtryckande utbildning är Kevin Kumashiro. 

Författaren har utarbetat ett analysverktyg för antiförtryckande utbildning som i korthet 
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kan beskrivas som en analysmodell bestående av fyra ansatser som gör anspråk på att 

undervisa mot diskriminering och förtryckande normer. Dessa ansatser innefattar 

utbildning om den andre, utbildning för den andre, utbildning som är kritisk till 

priviligiering och andrafiering, samt utbildning som syftar till att förändra perspektiv. 

Kumashiro (2000) menar att det är nödvändigt att vi först förstår förtryckets konstruktion, 

med andra ord får en förståelse för hur förtryck uppstår. Inte förrän vi har förståelse för 

förtryckets konstruktion kan vi börja använda metoder mot förtrycket. Det centrala syftet 

i samtliga av de fyra delarna är att hitta åtgärder mot förtrycket och att skapa förståelse 

för identitet, makt och kunskap, dock är det främst de två första ansatserna som vanligen 

används. Längre fram återkommer Kumashiros modell i avsnittet teori då detta är 

analysmodellen i uppsatsen. 

Toleransperspektivet 

Ett annat perspektiv som är värt att uppmärksamma i forskning kring normer är 

toleransperspektivet. Toleransperspektivet bygger på att ojämlikheter inte ifrågasätts, 

utan försöker istället minska konsekvenserna av dem (Rosén, 2010). Det i sin tur, innebär 

att normerna i sig inte ifrågasätts, utan man vill istället bygga upp en tolerans mot “den 

andre”, menar Bromseth och Darj (2010).  Det är den andres ickenormativa egenskaper 

som uppmärksammas, som bygger på ett “vi” och “dom” med fokusförskjuting till “den 

andre” - den som hamnar utanför normen. Den andre blir någon att “tycka synd om” och 

känna empati med, och blir i behov av att accepteras av de som utgör den rådande normen 

(Bromseth & Darj, 2010). Toleransperspektivet är relevant ur en pedagogisk synvinkel, 

då mycket av antiförtryckande och normkritisk pedagogik bygger på att sudda ut de 

skarpa linjerna mellan “vi” och “dom”. Det är även intressant då toleransperspektivet 

angriper normerna ur ett annat perspektiv än normkritik, och ger således en breddning av 

forskningsfältet.  

Genusforskning  

Det går inte att undgå att genusforskning har haft stort inflytande på normkritisk 

pedagogik. En som har haft stort inflytande på hur skolan utformat styrdokument 

angående jämställdhet är Yvonne Hirdman som bland annat utformat en genussystemteori 

(Hirdman 1988). Systemet är dynamiskt och föränderligt genom tid och rum och det 

bygger på två principer som menar att kön är rangordnade i förhållande till varandra.  

Första principen, dikotomi, syftat till att särhålla det manliga och kvinnliga på ett såväl 

fysiskt plan med platser och sysslor, som på ett psykiskt plan där vi ser skillnader i 

egenskaper. Hirdmans andra princip består av meningsskapande och hierarki där mannen 

som norm är överordnad kvinnan. Författaren menar också att i vårt samhälle är konstant 

genusproducerande, såsom att vi blir “färgkodade” redan på BB, och sedan när barnet ska 

ha kläder finns det tydliga uppdelar om vilka kläder som är till flickor respektive 

pojkar.  Under livets gång blir människor uppdelade i olika fack som anses 

kvinnligt/manligt. Där har skolan och yrkesval en stor roll då det också är starkt 

könsuppdelat. Detta fortgående leder enligt Hirdman (1988) till att genussystemet hela 

tiden upprätthålls och vidareutvecklas, så länge vi inte vågar ifrågasätta dessa normer.  

När normer utmanas minskas klyftan mellan dessa strukturer och genussystemet 

förändras. Hirdman (1988) menar att detta är möjligt genom ett upprättat genuskontrakt 

som är baserat på hur män och kvinnor interagerar med varandra, enligt Hirdman är detta 

den sociala uppdelningen mellan könen. Hirdman har fokuserat på främst genusforskning, 
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men har haft stort inflytande vid utvecklandet av styrdokument inom skolan, vilket gör 

hennes forskning relevant även ur en pedagogisk synvinkel (SOU 2006:75). 

Genus på lärarutbildningar 

Margareta Havung (2006) har studerat vilken kunskap studenter på lärarutbildningen har 

att möta Skolverkets jämställdhetsplan för förskolan, som innebär att behandla pojkar och 

flickor lika. Hon ville i sin rapport med det talande namnet ”Du, som är kvinna - kan väl 

ta det, det där om genus”? ta reda på vilken medvetenhet som fanns hos studenterna om 

könsstrukturer som finns i vårt samhälle. Visserligen är Havungs (2006) rapport 

fokuserad på just förskola, men resultatet är ändå av relevans då författaren menar att 

utbildningen i genus är beroende på om det finns någon så kallad “genusentusiast” bland 

utbildarna, som har ett personligt intresse och därför lyfter frågor som rör genus och 

könsstrukturer. Havung (2006) menar således att vissa utbildare inte har den kunskapen 

som krävs för att utbilda i genusfrågor. Hon kommer också fram till, som av titeln på 

rapporten anas, att arbetet med genusfrågor ofta läggs på kvinnor. Förutom det, så menar 

Havung (2006) att det finns en risk att genusarbete på lärarutbildningen tenderar att bli 

ett projekt som är avklarat på “ett par föreläsningar” och att kunskapen för 

implementering och hur man ska arbeta med frågorna uteblir. 

Genus i högre utbildning  

Några som forskat om hur man kan öka medvetenheten om genus i högre utbildning är 

Powell och Ah-King (2013). I artikeln ”A case study of integrating gender perspectives 

in teaching and in subject content at a natural science university in Sweden” redogör de 

för hur de genomfört ett projekt på ett svenskt universitet, och avgränsat sig till 

naturämnen. Detta är dock av relevans i denna studie då det handlar om just högre 

utbildning, och hur man kan implementera genus- och normkritiskt arbete i utbildning. 

Artikeln beskriver ett projekt där de undervisar i genus på ett program som är snedfördelat 

när det gäller kön. Projektet syftade till att undersöka deltagarnas, både elevernas och 

undervisningsutövares, attityd till utbildning i genus samt hålla i kurser i hur genusarbetet 

kan utvecklas på programmet i fråga. Det huvudsakliga syftet var att efter att projektet 

var genomfört utvärdera hur projektet kunnat medvetandegöra genusstrukturer bland 

berörda i utbildningen, och om det är möjligt att integrera genusperspektiv i den dagliga 

undervisningen. Slutligen presenterar författarna resultatet av projektet som visar på att 

det är möjligt att integrera ett genusperspektiv inom program med naturinriktning. Som 

tidigare nämnts berör inte detta exakt det ämne som behandlas i den här studien, men 

visar ändå på hur man kan implementera ett genus- och normkritiskt perspektiv i 

ämnesundervisning.  

Sammanfattning 

Tidigare forskning i fältet jämställdhet i skolan är bred, men framförallt fokuserat till 

förskola samt låg-och mellanstadie. Det finns alltså ett hål att fylla i forskningen med att 

göra en studie som är fokuserad på gymnasiet, närmare bestämt yrkesgymnasiet. Den 

mesta forskning som finns rörande pedagogiska frågeställningar på gymnasienivå har till 

största del bedrivits inom de teoretiska programmen. Detta är anledningen till att det är 

av stor pedagogisk relevans att bedriva ytterligare forskning på yrkesgymnasiets 

program.  Normkritisk pedagogik och ifrågasättande av normer är ett aktuellt ämne med 

mycket ny forskning, och vi anser att denna studien kan bidra till ökad förståelse för hur 
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lärare förhåller sig till normkritiskt arbete. Detta anser vi ligger rätt i tiden för att se hur 

Skolverkets plan på att implementera normkritisk pedagogik i skolan kan se ut i 

praktiken, och hur lärarna själv uppfattar det.  

Centrala begrepp  

Normer 

Arvastson och Ehn (2007) beskriver normer likt en samling av oskrivna regler, som 

upprepas och upprätthålls genom att vi handlar och uppför oss därefter. Med tid blir en 

sådan oskriven regel något vanligt och “normalt”, vilket gör det svårt för de som befinner 

sig i normen att tänka annorlunda och se något alternativt handlande. Detta kan i sin tur 

skapa starkt normativa miljöer som lätt blir exkluderande för de som avviker från normer, 

som avviker mot det “normala”. För att ta ett klassiskt exempel så finns det idéer om hur 

män och kvinnor bör bete sig utifrån vilket kön de tillhör, detta för att passa in i normen 

I det stora hela kan man säga att norm är ett samlat begrepp som innefattar hur våra 

föreställningar, världsförståelse och det vi tar för givet hör ihop med makt och ett 

skapande av över- och underordning. Det som vi uppfattar som det vanliga och normala 

kommer därmed att bli det vi anser vara normen, det som är rätt och det som kommer att 

vara priviligierat i samhället.  

Det ger oss bekräftelse på föreställningen av vad som är normalt och 

”icke-normalt”, det pekar på vad som skiljer sig genom att vara 

annorlunda, märkligt eller mindre bra. (Martinsson & Reimers, 2008, 

Skola i normer s. 10).  

Normkritik och normkritisk pedagogik 

Sett till att en norm, enligt ovanstående definition är något som påverkar våra 

föreställningar om vår omvärld, bör vi granska normerna ur ett kritiskt perspektiv. Att 

något är på ett visst sätt ”för att det är så det funkar” är ofta en varningssignal att ett 

beteende eller en föreställning blivit norm, och kan behöva utmanas. Syftet med 

normkritisk pedagogik är att problematisera idéer om normer, värderingar och beteenden 

som skapar grunden för intolerans och diskriminering (Reimers et al., 2009). Normkritisk 

pedagogik handlar också om att synliggöra vad det är som skapar normer och hierarkier 

mellan de som följer normen och de som inte gör det (Bromseth, 2010). Arbetet med 

normkritisk pedagogik förändras i den takt samhället förändras, och är en pedagogisk 

process i ständig förändring och utveckling. Normkritisk pedagogik går inte att se som en 

färdig mall eller metod för ett exakt arbetssätt, utan handlar om skapande av utbildning 

och lärande i förhållningssätt till de sociala förändringar som sker.  

Normkritisk pedagogik som begrepp utvecklades ur queer-pedagogiken omkring år 2009. 

De mest kända namnen inom forskning om normkritisk pedagogik är Lotta Björkman och 

Janne Bromseth (2019), som på senare tid aktivt arbetat med att skolor ska implementera 

arbetssättet (Björkman & Bromseth, 2019). Normkritisk pedagogik är starkt inspirerat av 

Kevin Kumashiros idéer som återkommer i ett senare stycke. Lotta Björkman men också 

andra forskare, såsom Inger Lövkrona och Annika Rejmer menar att ett normkritiskt 

arbetssätt handlar om att förändra de normer som ligger till grund för kränkningar och 

trakasserier och göra det “onormala” till det “normala” (Lövkrona & Rejmer, 2016).  
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Björkman och Bromseth (2019) menar att det finns osynliga regler i samhället som styr 

hur vi tänker och handlar, och författarna menar att genom att synliggöra dessa regler 

möjliggör det att man kan reflektera kring hur de påverkar oss i vårt lärande och agerande. 

Björkman och Bromseth (2015) menar också att normkritisk pedagogik innebär två delar 

i pedagogens uppdrag, det socialiserande uppdraget och det undervisande uppdraget. 

Detta betyder att genom att integrera normkritik i pedagogiken och ifrågasättande av 

normativt innehåll så kan man utveckla undervisning och lärande. Björkman och 

Bromseth (2019) presenterar två olika typer av normer, demokratiserande normer, som 

reglerar hur vi till exempel beter oss i en mataffär, att vi väntar på vår tur i kön. Dessa 

normer är nödvändiga för att ett samhälle ska fungera och att vi människor ska kunna 

samexistera. Men det är de begränsande normerna som styr oss i vårt tänkande på hur vi 

bör vara och vad som är “normalt”, till exempel att pojkar inte ska bära klänning då det 

är ett plagg för flickor. Dessa begränsande normer begränsar alltså vilka vi är och vilka 

vi vågar vara, då det kan finnas en rädsla för andras reaktioner kring det som faller utanför 

det “normala”.  

 

TEORI 
I den här delen redogös det för de teoretiska perspektiv arbetet har tagit stöd av. Det är 

dels Kevin Kumashiros analysverktyg och dels Yvonne Hirdmans teori om dikotomi och 

hierarki som ligger till grund för denna studie.  

Kumashiros analysverktyg 

 

Eftersom normkritisk pedagogik saknar en färdig mall, föll valet att tillämpa teorier från 

två författare, Yvonne Hirdman och Kevin Kumashiro, för att på så sätt få ett ramverk för 

uppsatsens analys. En av de teorier som kommer ligga till grund för analysen i uppsatsen 

är Kevin Kumashiros (2000) pedagogiska analysverktyg för antiförtryckande utbildning 

vars fyra ansatserna gör anspråk på att undervisa mot diskriminering och förtryckande 

normer, och syftar till att försöka förstå hur förtrycket fungerar och hur det är 

konstruerat.  Centrala syftet i samtliga fyra ansatser är att hitta åtgärder mot förtrycket 

och skapa förståelse för identitet, makt och kunskap, dock är det främst de två första 

ansatserna som vanligen används. 

I sin artikel Toward a theory of Anti-Oppressive Education (2000) redogör Kumashiro 

för vad olika forskning kommit fram till gällande arbetssätt mot förtryck. Unisont för 

forskningen, menar Kumashiro (2000),  är enigheten i att förtryck uppkommer genom 

dynamiska processer bestående av olika grupper med människor, indelade i privilegierade 

och marginaliserade. Forskningen är inte samstämmig till vad de bakomliggande 

orsakerna och detta gör därmed att ett enat arbete mot förtrycket inte heller möjliggörs. 

Kevin Kumashiro har utarbetat en egen modell för hur detta arbete mot antiförtryckande 

undervisning kan se ut. Modellen består av fyra olika ansatser som adresserar olika 

målgrupper; utbildning om den andre, utbildning för den andre, utbildning som är kritisk 

till privilegiering och andrafiering samt utbildning som syftar till att förändra elevernas 

perspektiv och samhälle. 
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Kumashiros två första ansatser kring antiförtryckande arbete handlar om att ifrågasätta 

marginalisering och förtryck av den andre. Detta utan att göra anspråk på att varken 

förändra processer eller strukturer som bidrar till att den andre ses som avvikande.    

Första ansatsen, utbildning för den andre syftar till att förbättra för den andre, öka 

toleransen, tanken är att medvetandegöra fördomar mot till exempel normbrytande 

personer och minoriteter genom att den privilegierade gruppen funderar över sin egen 

roll. Då det finns en risk att fokus hamnar på det avvikande och det på så sätt ändå blir 

det avvikande som är problemet menar Kumashiro (2000) att skolor skall möjliggöra 

kontaktytor och supportsystem för hjälp. Ansvaret att söka hjälp läggs på den andre.   

Andra ansatsen har en strategi som genom utbildning om den andre lyfter fram arbete 

för att motverka förtryck eller diskriminering genom att undervisa eller utbilda kring och 

om mångfald på sådant sätt att alla eleverna i gruppen ges möjlighet till identifikation. 

Hans två nästföljande ansatser har fokus på att ifrågasätta normalitet och 

normaliseringsprocesser.  

Tredje ansatsen definieras som ett antiförtryckande arbete där andrafiering och 

privilegier kritiseras. Kumashiro belyser genom sin tredje ansats hur privilegiering och 

andrafiering skapas och rättfärdigas genom de sociala strukturerna. Författaren menar att 

genom utbildning uppmuntra till eget kritiskt tänkande och självreflektion kring 

normalisering. De grupper som står under förtrycket från andrafiering och privilegiering 

kommer att belysas och därmed kommer även privilegier och andrafieringen kritiseras.  

Fjärde ansatsen antiförtryckande arbete syftar till att genomföra förändringar i 

upprätthållandet av förtryckande hierarkier. Genom att ändra vårt sätt att tala och agera 

kan vi göra förändringar i de diskurser som upprätthåller de förtryckande hierarkierna. 

Eleverna måste inkluderas i att utmana de ramar inom vilka vi agerar och förhåller oss. 

Reflektion över det egna tankesättet och agerandet kommer leda till förändring menar 

Kumashiro (2000) 

 

För att summera de fyra ansatserna: 

1. Utbildning för den andre 

2. Utbildning om den andre 

3. Utbildning som är kritisk till priviligiering och andrafiering 

4. Utbildning som syftar till att förändra elevernas perspektiv och samhälle. 

Hirdmans Genussystemteori 

För att komplettera Kumashiro, har vi även valt att ta med aspekter av Yvonne Hirdmans 

forskning kring genus, då detta har haft ett stort inflytande på normkritisk pedagogik. 

Yvonne Hirdmans genussystemteori (Hirdman 1988) har haft stort inflytande över hur 

skolan har utformat styrdokument om jämställdhet. Systemet är dynamiskt och 

föränderligt genom tid och rum och det bygger på två principer som menar att kön är 

rangordnade i förhållande till varandra. 

Första principen, dikotomi, syftat till att särhålla det manliga och kvinnliga på ett såväl 

fysiskt plan med platser och sysslor, som på ett psykiskt plan där vi ser skillnader i 

egenskaper.  
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Andra principen består av meningsskapande och hierarki där mannen som norm är 

överordnad kvinnan. Hirdman menar också att i vårt samhälle är konstant 

genusproducerande, såsom att vi blir “färgkodade” redan på BB, och sedan när barnet ska 

ha kläder finns det tydliga uppdelar om vilka kläder som är till flickor respektive 

pojkar.  Under livets gång blir människor uppdelade i olika fack som anses 

kvinnligt/manligt. Där har skolan och yrkesval en stor roll då det också är starkt 

könsuppdelat. Detta fortgående leder enligt Hirdman (1988) till att genussystemet hela 

tiden upprätthålls och vidareutvecklas, så länge vi inte vågar ifrågasätta dessa normer.  

Teoriernas grund i studiens analys  

I våra samtal med våra informanter, kommer svaren att kodas baserat på Kumashiros fyra 

beskrivna ansatser samt enligt Hirdmans två principer. Detta för att åstadkomma en 

balanserad modell som kan fånga upp alla aspekter som framkom i intervjuerna. Utifrån 

detta har skapades en modell för att lättare sammanfatta grunden för studiens analys. 

 

Modell 1:1 Kumashiros ansatser och Hirdmans genussystem 

Utbildning för den 
Andre 

 

  

Handlar om att skapa utrymme för att fler grupper ska skapas 
genom att normbrytande personer och minoriteter lyfts fram 
med syfte att motverka fördomar. Här skiljer förhållningssättet 
sig markant från toleransperspektivet vars synsätt är att de 
privilegierade grupperna inte funderar över sin egen roll utan 
är fria att välja att tolerera normbrytande grupper eller ej. 

Utbildning om den 
Andre 

Har för syfte att motverka förtryck och diskriminering vilket 
sker när utbildaren medvetengör mångfalden i den grupp som 
undervisningen riktas till. Den undervisning som bedrivs ska 
vara utformad så att alla individer i gruppen ges möjlighet till 
identifikation. 
 

Utbildning som är 
kritisk till privilegier 
och ”andrafiering ” 
 

Ansatsens grund är att undervisa om förtryck och struktur för 
eleverna så dessa lär sig synliggöra, kritisera och förstå hur 
privilegier i ett samhälle skapas. Även att få kännedom om 
lärdom att man själv är med och skapar normer och strukturer 
i samhället. 
 

Utbildning som 
syftar till att förändra 
elevernas perspektiv 
och samhället 
 

Kumashiro syftar med den fjärde ansatsen till att genomföra 
förändringar i upprätthållandet av förtryckande hierarkier. 
Genom att ändra personens sätt att tala och handla kan man 
ändra diskursen som upprätthåller dessa hierarkier. Elever 
måste inkluderas i att utmana normer och även granska sin 
egen utbildning. Genom att reflektera över sina tankesätt och 
ageranden kan man sedan också få till förändring. 
 

Dikotomi Särhållning av det manliga och kvinnliga på både det fysiska 
och psykiska planet 

Hierarki Idén om det manliga könet som överordnat det kvinnliga. 
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METOD 
Nedan följer en beskrivning av metodologiska utgångspunkter, urval, instrument för 

insamling av material, etiska överväganden, genomförande och analysprocessen. Det är 

även här den kritiska diskussion kring arbetets tillvägagångssätt förs.  

De frågeställningar vi har formulerat låter sig bäst besvaras av en studie med kvalitativa 

metoder. Det är en nyansrik frågeställning kring gymnasielärares uppfattning och 

förutsättningar för normkritiskt arbete som bäst låter sig fördjupas och förstås med 

kvalitativa metoder. Vidare menar Fejes och Thornberg (2009) att den kvalitativa 

metoden ger en större närhet till forskningsobjektet. Därmed är metoden lämplig i just 

denna studie. Då vi har valt att göra djupare intervjuer har vi valt att inte använda oss av 

fokusgrupper då det enligt Bryman (2011) finns en risk att alla respondenter ej ger sin 

åsikt utan väljer att sitta tysta. Kvalitativt inriktade forskare strävar att vara nära sin data 

och uppnå detaljerad kännedom om det studerade fenomenet för att på så sätt kunna 

analysera det insamlade materialet (Denscombe, 2016). Då respondenternas erfarenheter 

av ämnet är av intresse, så är grunden för forskningsstudien semistrukturerade intervjuer, 

då dessa ger respondenterna möjlighet att komma med egna tankar (Bryman, 2010). 

Kvantitativa metoder har sin främsta styrka vad gäller att besvara frågor om förekomst 

eller variationer i populationer; kvalitativa studier, å andra sidan, är mer ändamålsenliga 

för studier som strävar efter en djupare kunskap om företeelser (Bjereld m.fl, 2018). 

Syftet med uppsatsen är att förstå intervjupersonernas verklighet utifrån beskrivningar av 

dennes perspektiv och upplevelse. En kvantitativ studie skulle visserligen kunna ge svar 

på omfattningen av normkritiskt arbete men med konsekvensen att den fördjupade 

kunskapen om hur lärarna uppfattar arbetet skulle gå förlorad. 

 

Metodologiska utgångspunkter 

Denna studie är av fenomenologisk utgångspunkt, som innebär önskan att förstå 

människors verklighet genom att ta reda på hur de tänker och upplever sin egen 

verklighet, snarare än ta reda på en dold sanning i intervjupersonernas handlande (David 

& Sutton, 2017). Inom fenomenologin är begreppet livsvärld central, vilket innebär en 

social och kulturell kontext som bildar en mening eller erfarenhetshorisont för individen 

(Justesen & Mik-Meyer, 2012). Vi menar att intervjupersonernas tidigare erfarenheter 

ligger till grund för hur de senare förhåller sig till nya erfarenheter. Fenomenologi innebär 

att  

“det sätt som människor tänker ligger till grund för vad de är” (David & 

Sutton, 2017, Samhällsvetenskaplig metod s. 88). 

Den fenomenologiska utgångspunkten genomsyras i hur intervjufrågorna utformats, då 

de är formade på ett öppet sätt som lämnar utrymme till intervjupersonernas egna tankar 

och reflektioner (David & Sutton, 2017). Anledningen till att vi har valt en 

fenomenologisk utgångspunkt är för att det knyts ihop med vår forskningsfråga, som 

handlar om att få en uppfattning om hur lärarna uppfattar sin verklighet i relation till 

normkritisk pedagogik. Det är informanternas tankar kring detta som är centralt i denna 

studie, vilket gör fenomenologin till en passande utgångspunkt.  



 

12 

 

Planering och genomförande 

Urval 

Då syftet är att undersöka hur yrkeslärare förhåller sig till normkritisk pedagogik kom 

urvalet att bli yrkeslärare, som rimligtvis bör ha både intresse och kunskap av att arbeta 

normkritiskt, samt besitter kunskap om hur normkritiskt arbete skulle kunna utföras. 

Tanken är att de även har relativt god kunskap kring både styrdokument och 

ämneskunskap. Detta är viktigt då normkritisk pedagogik inte endast är kopplat till ett 

ämne utan ska genomsyra hela skolans arbetssätt. Det behöver alltså vara ett 

ändamålsenligt urval (Denscombe, 2016). Våra informanter arbetar på ett par 

yrkesgymnasieskolor i södra Sverige. Informanterna var fördelade på Bygg- och 

Anläggningsprogrammet (BA), Restaurang- och Livsmedelsprogrammet (RL), Barn- och 

Fritidsprogrammet (BF) samt VVS-programmet (VVS).   Detta gjordes med hänsyn till 

att få information kring våra frågeställningar utifrån både mans- som kvinnodominerande 

program, sett såväl som till elever som lärare, något som kändes relevant då genusnorm 

är vanligt förekommande inom de olika yrkena programmen utbildar eleverna till.   Även 

då det finns en viss grad av vänskap med några informanter upplevdes inte detta negativt 

då intervjuerna inte tar upp känsliga områden och alla svar kommer att redovisas 

avpersonifierat, så det ej kommer att gå att utröna vem som svarat vad. Enligt Denscombe 

(2016) kan det dessutom vara lättare att få informanter när de blivit rekommenderade av 

en bekant. Tvärtom har den personliga anknytning varit av relevans då det är tack vara 

den som kontakt med ett större antal möjliga respondenter möjliggjorts. Denna metod för 

urval utgör ett så kallat snöbollsurval (Denscombe, 2016). Antalet informanter har varit 

sex stycken, pilotintervju inräknat, detta då en vanlig intervjustudie har ett brukligt antal 

intervjuer mellan 5 och 25 stycken (Kvale & Brinkmann, 2009). Tidsaspekten har tagits 

i beaktande och det är den bedömning som varit avgörande för valet och antalet 

informanter till det här uppsatsarbetet. 

Intervjuförfarande 

Intervjuer valdes då de bedömdes vara mest lämpade för att få fram den eftersträvade 

informationen då intervju som metod för insamling ofta ger djupgående och detaljerad 

data. Likaså har intervjuer enligt Denscombe (2016) en hög svarsfrekvens då dessa bokas 

i förhand. Den utrustning som krävs är inte mer omfattande än teknik för inspelning av 

intervjun. Vid intervjuer som sker ansikte mot ansikte kan forskaren under intervjuns 

gång kontrollera relevansen och korrektheten av den data som samlas in vilket är viktigt 

för studiens validitet. Dock bör man som forskare vara medveten om att det människor 

säger inte alltid återspeglar sanningen.  

Inför intervjuerna utformades en intervjuguide med åtta olika områden som bedömdes 

relevanta då det genom att prata kring dessa, kan många olika infallsvinklar på normkritik 

framkomma (se bilaga II). Samtliga områden består av ett separat område eller företeelse 

och samtliga åtta områden har några frågor för att leda vidare i sökandet av relevant 

information. Frågorna är relativt öppna och ger utrymme för informanten att tala fritt 

utifrån sin erfarenhet och sin profession. Den intervjuguide som intervjun följer är 

utformad på så sätt att den innehåller bestämda områden med möjlighet att förändras 

under intervjuns gång. Detta öppnar för förändring i till exempel ordningsföljd av frågor 

för att kunna följa upp respondenternas svar (jmf Kvale & Brinkmann, 2009). Enligt Trost 

(2010) ger en intervjuguide utrymme till utförliga svar, vilket ofta blir fallet då relativt 
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enkla och korta frågeställningarna i en kvalitativ intervju kan ge komplexa svar.  Denna 

intervjuguide är således det instrument som valdes för att samla in all data som ska ge 

svar på uppsatsens frågeställning. 

Det insamlade material som den här uppsatsen bygger på är intervjuer utförda på 

yrkesgymnasium. I samband med att missivbrev (se bilaga I) delades ut på skolorna gav 

även informanterna sitt medgivande eller avslag till att ställa upp på forskningsprojektet 

och tid för intervjuns genomförande kunde därmed bokas vid samma tillfälle som brev 

delades ut. I de flesta fall hölls intervjuerna på skolorna i lokaler som informanterna fann 

vara lämpliga, det vill säga lokaler som var lugna och utan andra inbokade aktiviteter. I 

ett par enstaka fall hölls intervju hemma hos informanterna som av personliga skäl tyckte 

att det kändes bekvämare och mer avslappnat.  

 

En pilotintervju genomfördes innan de intervjuer som ligger till grund för denna uppsats 

gjordes. Syftet med pilotintervjun var att testa intervjuguiden för att se ifall den gav svar 

på den frågeställning som uppsatsen avser besvara. En annan viktig aspekt med 

pilotintervjun var att kontrollera så minneskapaciteten på diktafonen mötte kraven på de 

tänkta intervjuernas längd. Efter genomförandet av pilotintervjun behövdes några enstaka 

frågor i intervjuguiden byta följdordning för att få ett bättre flöde under själva intervjun.  

Samtliga av intervjuerna tog mellan 40 till 60 minuter och dessa spelades in med hjälp av 

diktafon för att på sätt både kunna aktivt lyssna under intervjutillfället utan att behöva 

riskera att missa nyanser i det som sades, och för att senare kunna transkribera dessa. 

Transkriptionerna ger möjlighet att i efterhand kunna analysera och kategorisera den 

information som framkom under intervjuerna. Detta för att kunna ge svar på den 

frågeställning som uppsatsen avser finna svar på. 

Efter att våra intervjuer var genomförda, framkom att en av de skolor vi har vänt oss till 

planerar att låta alla lärare genomgå en utbildning i normkritisk pedagogik, då skolan har 

fått kritik mot sitt sätt att hantera dessa frågor. Det gjorde att vi ville höra hur de 

intervjuade lärarna ställer sig till det, och lärarna kontaktades en ytterligare gång för att 

se om de ville besvara våra frågor. Detta var intressant utifrån vår frågeställning, men vi 

fick noga fundera på om vi skulle höra av oss en ytterligare gång till informanterna med 

en ny fråga om hur de ställer sig till denna utbildning.  Upplevelse att fördelarna vägde 

tyngre än eventuella nackdelar så lärarna kontaktades en ytterligare gång. Alla var villiga 

att svara på frågan som tillkommit, vilket i efterhand har haft stor fördel för den färdiga 

analysen. 

Transkribering 

Intervjuerna transkriberades i sin helhet då det blir enklare att göra detaljerad datasök och 

jämförelser dessa emellan. Material som innebär att forskaren letar underförstådda 

strukturer eller innebörder bör transkriberas i sin helhet enligt Denscombe (2016). 

Transkribering är tidskrävande och det är av vikt att transkriberingen ses som en väsentlig 

del av intervjumetoden och inte enbart som något av en tråkig syssla som måste utföras 

när intervjuerna är genomförda. Momentet rörande utskrift kan stöta på tre huvudsakliga 

svårigheter, dels kan det vara svårt att höra det som sägs på inspelningen på grund av 

dålig ljudkvalitet eller annat störande bakgrundsljud, men än svårare kan det vara att 

människor har en tendens att inte tala i avslutade meningar eller satser. Detta gör att 

forskaren kan behöva rekonstruera intervjun till ett begripligt skriftspråk. Utöver detta är 
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det även svårt att på ett korrekt sätt fånga och förmedla intonation, betoning som uttal. 

För det sistnämnda finns vedertagna tillvägagångssätt med vid småskalig forskning, 

vilket denna uppsats räknas vara, används dessa sällan på grund av tidsbrist. En 

konsekvens av detta kan följaktligen bli att viss data förlorar del av sin innebörd 

Etiska överväganden 

Allt arbete med inspelning, transkribering och analyseringen av den insamlade datan har 

skett enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta grundläggande 

individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen kallade; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Dessa fyra krav innebär: 

Informationskravet: Att forskaren ska informera de som deltar i forskningen om 

forskningens huvudsakliga syfte   

Samtyckeskravet: Deltagarna i studien har själva rätt att bestämma över sin medverkan 

och kan när som helst välja att inte längre delta.  

Konfidentialitetskravet: Personuppgifter och andra uppgifter som kan framkomma i 

forskningen ska förvaras och handskas med största möjliga konfidentialitet.  

Nyttjandekravet: Uppgifterna som framkommit i forskningen får endast användas för 

forskningens ändamål.   

(Vetenskapsrådet, 2002) 

 

Kvale och Brinkmann (2009) lyfter de etiska problem som kan uppstå under 

intervjuundersökningens olika stadier som redovisas nedan.  Författarna menar att 

forskaren bör genom hela intervjuprocessen, förhålla sig till olika etiska frågor beroende 

på i vilket av de sju forskningsstadierna de befinner sig. Vid tematisering av det 

framkomna materialet i forskningsprocessen bör forskaren både ta i beaktande det 

vetenskapliga värdet som att förbättra den undersökta situationen. Det etiska problemet 

vid planeringen innebär erhållande till samtycke, säkra konfidentialitet samt att ta 

ställning till de eventuella konsekvenser forskningen kan generera för de tillfrågades del. 

I själva intervjusituationen ska stress hos informanterna övervägas men även om en 

eventuell förändring av självuppfattningen sker. Den utskrift som görs måste vara lojal 

mot den muntliga information som informantpersonerna delgivit. När analys av insamlat 

material görs menar Kvale och Brinkmann att den etiska frågan blir hur djupt materialet 

skall analyseras och om informanterna ska få inflytande över tolkningen av materialet. 

Som forskare har man ett ansvar att de frågor som ställs är så pass kritiska att den kunskap 

de renderar är både säker och verifierad så långt det är möjligt. Slutligen bör forskaren i 

rapporteringsstadiet ställa sig frågan om materialets konfidentialitet samt fråga sig om 

det kan uppstå några konsekvenser för de personer som intervjuats.  

Allt arbete med intervjuer och intervjuguiden har utformats, såväl som under som efter 

intervjuerna genomförts, på så vis att det i största möjliga mån inte ska väcka något 

motstånd eller obehag hos respondenterna. För att undvika att intervjusituationen 

upplevts stressande eller på annat sätt väckt motstånd, har informanterna själv valt plats 

för utförandet. På samma sätt har frågeställningarna i intervjuguiden hanterats och 

utformats på sådant sätt att informanterna ska kunna känna så stor trygghet och tillit som 



 

15 

möjligt. Annat som togs i beaktande var att informanterna i intervjuer utförda ansikte mot 

ansikte kan låta sig påverkas av forskarens identitet och eventuellt även känna sig 

hämmad av en eventuell ljudupptagning (Denscombe, 2016). 

Analys 

Materialet bearbetades och kodades utifrån fyra steg: genomläsning, genomläsning och 

kodning, granskning av koder, och teoretisering av koderna (Bryman 2008). Uppsatsens 

material kodades utifrån de olika områden intervjuguiden tog upp då det bedömdes ger 

en bra överblick av den nödvändiga fakta som behövdes för att kunna besvara uppsatsens 

frågeställningar. Teoretiseringen av kodningen skedde med utgångspunkt i relevanta 

teorier om normkritik och antidiskriminerande utbildning, främst med utgångspunkt i 

Kumashiros forskning samt Hirdmans principer som närmare beskrivs i teoriavsnittet. 

Analysen består av en analysmodell skapad av en kombination av Kumashiros forskning 

och hans fyra ansatser samt Hirdmans två principer, se teoriavsnittet. Modellen har 

applicerats i arbetets analys för att söka efter teman i intervjuerna som går att koppla till 

modellen. Lärarnas intervjusvar analyserades för att koppla dem till de fyra ansatserna 

och de två principerna diktomi och hierarki. Likväl som sökandet efter förekomster av 

Kumashiros ansatser, har texten även analyserats efter uttryck som går emot eller 

kritiserar det sättet att arbeta med normkritik och den nära kopplade genuspedagogiken. 

Detta ledde till ett enande om att dela in resultat i fem områden: Normkritisk pedagogik 

i vardagen som lärare, Lärarnas uppfattning av normkritik, Lärarnas uppfattning om 

könsnormer i skolan, Lärarnas uppfattning om sin egen kunskap om normkritik som 

lärare samt hur lärarna ställer sig till vidare utbildning i normkritik.  

 

RESULTAT 
Genom intervjuer har fem stycken yrkesgymnasielärare på en gymnasieskola i södra 

Sverige gett sin syn på normkritik. Först presenteras resultatet med efterföljande analys 

då detta ger ett mer överskådligt svar på vad uppsatsen har ämnat undersöka. För att få 

intervjuerna betydelsefulla gentemot uppsatsens frågeställningar har vi delat upp 

resultatet i olika teman för att kontextualisera frågeställningarna i förhållande till 

intervjumaterialet. 

- Vad har yrkeslärare för uppfattning om nyttan av normkritisk pedagogik i sitt arbete?  

- Hur upplever yrkeslärare normer kopplade till genus på sina respektive program? 

- Vilket stöd/utbildning upplever yrkesgymnasielärarna behöva för att kunna arbeta med 

normkritisk pedagogik i praktiken? 

 

Normkritisk pedagogik i vardagen som lärare 

För att ge en överskådlig bild över hur normkritik fungerar i vardagen som lärare, och för 

att se om det i huvudtaget är ett arbetssätt som lärarna använder i sin vardag frågades 

lärarna om deras uppfattning av normkritik i deras yrkesvardag.  



 

16 

 

De olika programmen 

Valborg, som är lärare på restaurang och livsmedelsprogrammet (RL) och har en 

bakgrund från att arbeta i storkök, menar att hon själv har en stark tro på att hon som 

lärare måste sätta ned foten direkt i situationen hon ser kränkningar och liknande i 

klassrummet, och att hon brukar diskutera sådana situationer med eleverna som om det 

skulle varit hennes egen upplevelse. 

Ja, oja, jag säger till. Jag accepterar inte en massa snack utan jag tar gärna 

upp det i klassen och lägger det på att det handlar om något jag varit med 

om. Att jag har att peka på, så ingen elev ska känna sig utsatt. Och jag kan 

ta tag i den som sagt eller gjort något att DU, varför gjorde du eller sa så? 

Lite så att det ska få bli lite obehagligt. (Valborg, RL) 

Filip arbetade länge inom VVS-branschen men valde att utbilda sig till yrkeslärare för 8 

år sedan. Han säger att han anser att normkritik har gått för långt, och menar att det finns 

viktigare saker att bry sig om, och att det är ett “i-landsproblem”. Han menar att det inte 

är eleverna som skapar normerna, utan att det är de vuxna som överför deras normer och 

ideal till eleverna.  

…Jo, de hade nog räknat hur många bilder, hur många bilder det fanns på 

killar och tjejer och så var det ju då ojämt. Alltså jag tycker det blir ett 

absurdum att hålla på så faktiskt, jag tycker det är … det är, det blir det 

det. Och jag är ganska säker på att även eleverna tycker att det har gått för 

långt. Att vi i vuxenvärlden håller på att räkna bilder på tjejer och killar i 

en svenskbok, jag tror det faktiskt. Jag tror de tycker det är djävligt löjligt, 

det är ett I-landsproblem. Det är mer VI som skapar de här sjuka normerna 

än att det är eleverna som gör det. (Filip, VVS) 

Mona som är lärare på barn och fritidsprogrammet (BF), menar att i hennes vardag som 

lärare så är normkritik något som är “inbakat” i hennes dagliga undervisning, snarare än 

att hon ägnar specifika lektioner åt att diskutera normkritik i sig. Hon menar att eleverna 

är väl inskolade på skolans värdegrund, och att det är en självklarhet för dem.  

Pratar vi normkritiskt så skulle de bli helt förvånade och säga vad pratar 

hon nu om. För jag tror att om jag skriver det som ett ämne så blir det 

genast komplicerat, men om jag har det på något sätt som en grund, i min 

pedagogik så reflekterar de inte mer kring det än att det är så som vi ska 

tänka kring det. Så går vi in och pratar med eleverna så säger de; Jahaaa, 

är det DET, vi jobbar ju mycket med den! Det är den vi jobbar med hela 

tiden, de förstår bara inte innebörden av ordet (värdegrund).  Så känner vi 

att fasen så dålig jag är på att få fram det jag menar. Jag tror på det där att 

det måste få komma naturligt, att inte skriva upp det på tavlan. Annars blir 

det inte naturligt. När vi har pratat värdegrund till exempel så har vi gjort 

det som en övning, att eleverna ska hitta på aktiviteter som kan passa att 

göra med barnen och så rabblar de ju upp en massa saker att inkludera. 

(Mona, BF) 
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Mobbning och trygghet 

Erhard är lärare på byggprogrammet (BA), och har arbetat där i närmare 18 år. När han 

pratar om normkritik så kommer ämnet mobbning upp, och han menar att det är ett svårt 

problem att komma åt som lärare, då man som lärare sällan ”ser” mobbningen på samma 

vis som eleverna gör. Han beskriver att mobbning har varit ett problem på skolan, och att 

de då var tvungna att arbeta med att förbättra tryggheten på skolan på grund av kritik från 

Skolverket.  

Så de har vi, varit tvungna att genomföra trygghetsvandringar heter det ju. 

Och sen eh, det har ju lagts på lite sånt. Ja, ja det har blivit pålagt för dom 

har ju varit tvungna att svara skolverket vad de har gjort för att förbättra 

trygghet och trivsel Men normer är ju svårt att komma åt. Alltså om du 

har någon som, om vi nu ska ta sexuella trakasserier och sånt. Det är ju 

ingenting som händer när lärarna är där. Mobbing är ju ingenting som 

händer när lärarna är där. Man tror ju kanske att man ser det, att man som 

lärare märker och såhära, men det gör man ju inte. (Erhard, BA) 

John är också lärare på bygg/måleriprogrammet och har varit det sedan ungefär 30 år 

tillbaka. Han berättar om att skolan fått kritik från skolledningen kring frågor om 

normkritik, kränkningar och trygghet och menar att det är en positiv sak, att de då som 

lärare kan få mer kunskap och stöd i arbetet kring normkritik. 

Sen behöver det inte vara fel, för man behöver bli upplyst och påmind 

emellanåt. Så därför är det nyttigt med en skolinspektion tycker jag, som 

kommer ut och kan sätta fingret på. Att ja det här har vi kanske inte riktigt 

lyckats med, istället för att ta det som en enorm kritik att vi är helkassa, ja 

vi är jättekassa på DET och det är ju jättebra vi får reda på det och stöd i 

arbetet med det. Det har satt igång något hos mig, det kan jag lova, alltså 

att jag måste titta på det med andra ögon. (John, BA) 

Lärarens roll 

John fortsätter och berättar om hur han försöker implementera normkritisk pedagogik i 

sin vardag som lärare, och säger att mycket ligger i hur han själv uttrycker sig, samt att 

han ofta tar upp med eleverna hur man behandlar andra människor om han märker hårda 

ord eller en hård jargong i klassrummet.  

Så visst försöker man tänka på hur man uttrycker sig, eeeh, hur man 

försöker få in i eleverna hur man ska vara mot andra människor, jobba 

med jargong. Hur det känns när man själv blir utsatt även om man kanske 

tycker att det bara är på skoj så är det kanske inte så himla roligt när man 

hört det 500 gånger…..Och gentemot kompisarna att fan va kass du e, kan 

du inte såga bättre än så eller, du är helt jävla slut Och DÄR tycker jag att 

man kan få in det att det här är inte ett sätt vi har mot varandra, att vi ska 

stötta varandra och kan man inte något moment så kan man ju hjälpa 

varandra, ge lite tips och förslag, att testa på detta hållet eller försöka. 

(John, BA) 
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Sammanfattning 

Det viktigaste för lärarna i vardagen ur ett normkritiskt perspektiv är att vara lyhörd för 

mobbning, att sätta ned foten och att inte tolerera exempelvis sexuella trakasserier i 

klassrummet är några av de delar som lärarna beskriver som sin vardag. Detta är 

situationer där de bör agera “här och nu” för att åtgärda ett problem, men om de skulle få 

mer utbildning inom normkritik, skulle de på så sätt kunna jobba mer preventivt för att 

förändra normerna.  

Lärarnas uppfattning om normkritik 

Något som har genomsyrats under intervjuerna med lärarna är deras olika uppfattningar 

om normkritisk pedagogik. Detta vill vi klargöra innan vi går vidare till de andra 

rubrikerna i resultatet. Detta för att deras egen uppfattning säger mycket om just hur de 

förhåller sig till normkritisk pedagogik.  

”Sunt förnuft och bra uppfostran” 

Valborgs uppfattning om normkritik är tydlig. Hon menar att det är “ordbajseri” som 

saknar egentlig mening för ungdomarna och att det som är viktigt på riktigt är en “bra 

uppfostran”. 

Ja, asså, just det ordet är också sånt, ordbajseri *suck* Det är normer, vi 

ska försöka forma våra ungdomar utifrån olika normer och så. Vi har ju 

fått lite olika regler som vi ska följa efter och lite så. Mmm, okej Öööh, 

jag tycker ju själv att ge en bra, en bra uppfostran är A o O. (Valborg, RL) 

Valborg beskriver att hennes egen uppfattning är att alla elever är likadana, och att hon 

behandlar alla lika, oavsett etnicitet, färg eller diagnos. 

Alla är likadana för mig. När jag börjar i en ny klass så vill jag inte ha 

alla, eeeh, bokstäver och symptomer och ditten och datten. Jag vill kolla 

och utvärdera själv. Vad är detta för ungdomar, vad klarar de av, att man 

prövar dem. Vad de går för. Och det är klart att jag behöver ge mer till 

den svage och inte den starke. Men även den starke behöver ibland lite 

rättning i ledet. (Valborg, RL) 

Filips bild om normkritik att det snarare än “sunt förnuft” som är viktigt. 

Jag har också gått i Växjö och det första jag sa i typ i denna fråga som du 

ställer, då sa jag att.. Jag reste mig upp i den här jättesalen vi satt i med 

200, auditoriet, och sa att har man bara sunt förnuft så löser det sig! Och 

det blev ju ett djäääävla liv, för sunt förnuft finns inte i lärarkåren, de vet 

inte vad det betyder. Eller ja, de blev djäääävligt förbannade. Jag blev så 

utskälld, det stod ju en sån pellejöns där nere och hade sitt föredrag, så 

han blev inte glad. Han skällde ut mig efter noter. Så sunt förnuft, det finns 

inte…(Flip, VVS) 

 



 

19 

Lärarens roll i att tänka normkritisk 

Erhard beskriver en situation där det diskuterades sexuell läggning i 

klassrummet/verkstaden, och där han uttryckte att han inte tycker att det spelar någon roll, 

och anser att det är viktigt för honom som lärare att uttrycka det gentemot eleverna. 

 

De hade en diskussion om sexuell läggning i verkstaden va. O hon blev 

rätt så upprörd och så gick jag förbi. Oe så skulle jag vara med i 

diskussionen Och så tyckte dom att ”Vad tycker du om bögar!”? Och jag 

sa att ja, vad ska jag tycka om dom? ”Ja va tycker du, tycker du 

öööörk..?!” Och då svarade jag som min pappa sa som var född -23, atteee 

Om de är förälskade så kan ju inte jag, vad ska jag ha för uppfattning om 

det? Om de älskar varandra så får de väl göra det, vad ska jag säga om 

det? Ska jag då gå in och säga att deras kärlek är fel liksom? Och hon K 

blev helt ifrån sig, hon hade nog aldrig hört någon som det så rakt ut bara, 

så. Om hon nu kanske tänkte i normer så är ju jag gammal 

byggnadsarbetare och skulle kanske elda på det… Bögkulturen. Så ja, då 

får man vara lite, det är väl normkritik eller? (Erhard, BA) 

När John får ordet fritt beskriver han sin uppfattning om normkritik följande: 

Synliggöra tror jag, konkretisera kanske. Ääääh, man kan väl synliggöra 

ganska mycket men om man tänker rent undervisningsmässigt så 

konkretisera det man håller på med, att förstå vad man håller på med. 

(John, BA) 

John nämner också vilken grupp han själv tillhör, och att det gör att han känner ett ansvar 

att tänka till extra kring normkritik. Han nämner också något annat - makt, och att han 

som lärare har ett maktövertag över eleverna.  

Vi är ju norm här i Sverige, jag tillhör ju gruppen ”rika vita män” och vi 

är ju riktigt priviligierade och då tycker jag att det är EXTRA viktigt att 

faktiskt tänka lite extra. 

…… Ja, för de som känner mig vet ju att mina grundvärderingar är ju inte 

såna, definitivt inte! Jag är så långt därifrån, men för de som inte riktigt 

känner mig, elever och så… Alltså jag har ju ett enormt maktövertag som 

lärare. (John, BA) 

 

Sammanfattning 

Åsikterna om normkritisk pedagogik är skilda. Vissa menar att det är påtvingat av 

ledningen och “ordbajseri” som saknar betydelse, medan andra förstår innebörden och 

vikten av att ifrågasätta normer bland unga. Just makt, som John belyser, återkommer i 

diskussionsavsnittet i uppsatsen då det är intressant att reflektera över när det kommer till 

frågor om genus och normkritisk pedagogik. 
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Lärarnas uppfattning om könsnormer 

Lärarna fick även berätta hur de själva upplever könsnormerna i skolan och om de ansåg 

att det finns problem, samt att ge en överblick över skolans klimat ur lärarnas synvinkel. 

På så sätt skapas en uppfattning om hur behovet för normkritik ser ut, genom att låta 

lärarna definiera de rådande könsnormerna på programmen. 

Hård jargong och mansdominerande program 

Gällande rådande normer i skolan uttrycker Valborg att det finns en viss jargong, speciellt 

gentemot flickorna från pojkarnas sida. 

Enligt eleverna så är det de andra eleverna som uppträder tråkigt och 

framförallt mot tjejerna som får olika förslag… Ja, de coola pojkarna som 

kagar1 sig. (Valborg, RL) 

Filip beskriver att han arbetar på ett program (VVS) där det uteslutande studerar pojkar, 

och att flickor är mycket sällsynt. Han menar att han tycker att de har ett bra klimat på 

programmet, trots att det kan förekomma skällsord och vara högljutt ibland. 

Vi ser om oss och accepterar alla som vi är, så vi. Jag själv tycker att det 

är ytterst ytterst sällan vi ser mobbning bland eleverna och likaså lärarna. 

Vi fryser inte ut någon, vi är alla som vi är och vi sorterar inte ut någon 

att där… jag tycker att eleverna är fantastiska till att acceptera varandra. 

Så som vi är. De gör liksom ingen deal av det, utan man bara är som man 

är. (Filip, VVS) 

Han berättar om en situation där en tjej började på programmet och var ensam tjej i 

klassen, och att det hade en lugnande effekt på killarna. Han menade att det hade mycket 

att göra att hon inte var så “tjejig”, utan mer neutral. 

Vi har ju bara killar idag. Vi hade en tjej i fjol som jag hade i alla tre åren, 

hon var mycket duktig och blev mycket väl omhändertagen. Inga 

trakasserier överhuvudtaget. Hon var inte tjejig och inte killig, ingen som 

målade långa naglar o så o inte heller stod och skrek könsord, kuk o hora 

o så. Utan hon bara ”var”. Hon var MYCKET sympatisk, mycket. Duktig 

hantverksmässigt men lite sämre på att lära men jaja, hon smälte in 

perfekt. (Filip, VVS) 

Kvinno- respektiva mansyrken 

Mona menar att BF är dominerat av tjejer, men att det på senare tid kommit in fler pojkar, 

främst med utländsk bakgrund. Hon beskriver det som att det är främst för att det är en 

“kvinnoyrke”, och inget som killar vill utbilda sig inom. 

Det är övervägande flickor, kanske 2/3 flickor. Min etta som jag har nu, 

nu får jag också sitta och räkna *skrattar*…. Men jo, 1/3 pojkar. Men vi 

har en VO klass nu med nästan bara pojkar. Och de är nästan bara 

invandrarkillar. Jag tror att det är för att yrkesutgångarna är inom förskola 

och skola som gör att det är mest tjejer här på BF. Det är liksom 

                                                 

1 Dialektalt uttryck på skånska för någon som är ”kaxig” 
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kvinnoyrkena, de killarna vi får in är ofta de killarna som vill jobba inom 

polis, idrottslärare, alltså den typen. Så jag tror att det har helt med vilka 

yrkesutgångar man vill ha. Sen har vi ju killar som vill jobba inom 

förskola också men de vill oftast bli fritidspedagoger eller så. (Mona, BF) 

Erhard beskriver också att det är väldigt få tjejer som söker sig till programmet, och menar 

att det främst har att göra med fysiska hinder som tjejer har, då Erhard menar att alla 

yrken inom byggbranschen är tunga för kroppen och kräver god fysik. 

Ja men det är det är ett rätt så tungt jobb ju. Alltså tittar här (boken) på 

alla jobb som presenteras, här är inte ett enda jobb som du inte blir trött 

på. Oee, det e ju ingen hemlighet att killar har mer muskelmassa än 

tjejer…  

Vi har haft två tjejer, hon den ena blev byggare, för hon blev nagelbyggare 

sen ”skratt”. Hon fick inte fortsatt för med första lönen gjorde hon en 

bröstförstoring och sen kunde hon inte jobba och ta i på det sättet, så de 

tyckte att, ja, så hon målade in sig i ett fack helt själv. (Erhard, BA) 

Även John beskriver ett program som domineras av män, vilket han själv har reflekterat 

en del kring. 

Nja, jag har lite trä, lite betong, lite måleri. Om det är mest killar eller 

tjejer? Ja alltså vi, jag har alltså, vad är det 90% killar, det en tjej av 14. 

Jo så är det, det är inget snack om saken och ska man granska och rannsaka 

sig själv, vilket man ju ska ta och göra så ligger man ju tyvärr kvar i gamla 

fördomar. Alltså de är oerhört svårt att jobba bort. Tycker jag. (John, BA) 

Sammanfattning 

Lärarna menar att det finns någon form av normer när det kommer till kön på skolan, men 

inte alla menar att de är ett problem. Det som kan identifieras i citaten är att det finns 

tydliga bilder av vad som är manligt och vad som är kvinnligt. Tjejerna finns främst på 

barn och fritidsprogrammet och när de förekommer på andra program (byggprogrammet) 

så är de inte särskilt “tjejiga” med långa naglar, utan mer åt det “killiga” hållet för att 

passa in i den manliga normen.  Killarna dominerar på de mer praktiska programmet, 

såsom bygg/måleri och VVS. Killarna beskrivs bland annat som “starka” och “snusande”, 

samtidigt som det beskrivs en relativt hård jargong gentemot varandra på de 

mansdominerade programmen 

Lärarnas uppfattning om sin egen kunskap om 
normkritik 

Ovan nämns tydliga könsroller och tydliga normer, som i vissa fall anses som 

problematiskt av lärarna. Men känner lärarna själva att de har verktygen och kunskapen 

för att utmana dessa normer, eller är kunskapen i sig en begränsning enligt lärarna själva?  

Behov av mer kunskap 

Mona, barn-och fritidsläraren uttrycker ett behov om mer kunskap om hur man kan 

bemöta elever som är utsatta eller blir kränkta. Hon föreslår att istället för att få 



 

22 

 

information i pappersform, vill hon ha mer gemensamma stunder tillsammans med andra 

lärarna där de kan interagera och tillsammans arbeta mot problem med diskriminering.  

Innan var vi mycket snabbare på och tjoff, all personal ska veta och allt 

så. Så pratade men kring det och jobbade gemensamt kring situationen 

och så tog man upp och återkopplade för att se att det kommits till bukt 

med det, men tyvärr har den gemensamma tiden, som jag tycker är väldigt 

viktig i såna lägen, vi kan inte bara få information pappersvis. (Mona, BF) 

Olika sätt att arbeta normkritiskt 

Erhard säger att byggnadsbranschen - som vi nämnde tidigare - är en mycket 

mansdominerad bransch, men att byggnadsbranschen har tagit tag i det och arbetar flitigt 

för att sudda ut “machostämpeln”. Han berättar också om hur han sett en film från sitt 

fackförbund som syftade till att ge kunskap om hur man kan motverka utvecklingen av 

machokulturen, men säger själv att han inte vet hur han ska gå vidare med informationen 

som ensam lärare. Han uttrycker att han inte själv anser att han har kunskapen som krävs.   

Återigen återkommer “sunt förnuft”. Valborg menar att det i sig är viktigare än gå 

utbildningar, men att hon själv försöker utmana könsnormer i den dagliga interaktionen 

med eleverna. 

Ja de har väl berättat lite hur vi ska göra och nu ska ni göra såhär o såhär. 

Annars är det väl sunt förnuft som får räcka. Jag sa till en kille och en tjej 

att gå och hämta en 10 kilos säck med socker och han sa ”Va ska jag?” då 

sa jag till killen att ja du får ju hålla upp dörren. Så sån är jag. (Valborg, 

RL) 

Brister i utbildning 

Filip har ingen direkt tidigare erfarenhet av normkritisk pedagogik, och uttrycker att 

lärarutbildningen när han gick den var bristfällig på den punkten. Han menar dock att han 

har fått en genomgång på nuvarande arbetsplats, men att det mest var prat om ord och 

uttryck med efterföljande diskussion, men det är inget som han själv menar är någon 

direkt utbildning. 

Jag gick min lärarutbildning 2011 och jag kan säga att där var INGEN 

pedagogik överhuvudtaget kan jag säga, varken det eller psykologi. Inte 

hur vi tar hand om eleverna, det var bara de hära gamla grekerna. Bara 

bluff alltihopa, tyckte jag i alla fall. Här på skolan fick vi ju en genomgång 

vad orden stod och vad de stod för..Men sen att vi skulle ha fått någon 

utbildning? Tja, 2h diskussion, men sen inte ner. Inget konkret och 

handfast liksom, bara de två timmarna. Och ja, sen om den värdegrunden 

vi har pratat med eleverna om, den står dom upp i halsen ju. (Filip, VVS) 

Mona gick sin utbildning relativt nyligen, men skulle inte heller påstå att det var särskilt 

mycket lärande om normkritisk pedagogik då. Däremot viss utbildning i genusperspektiv 

och människosyn. 

Inte någon kurs eller så, nä, det hade vi inte. Nä. Det är klart att synen på 

människan, det här med funktionsvariationer läste vi men inte något 

genusperspektiv, det fanns inte alls. (Mona, BF) 
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Sammanfattning 

Några av lärarna uttrycker att de saknar kunskap för att kunna implementera normkritisk 

pedagogik i sitt arbete. Vissa menar att det inte är betydelsefullt, medan andra uttrycker 

en önskan av att lära sig mer. Något som framkommer i flera intervjuer är att de verkar 

tycka att det är svårt att greppa, och att det handlar om mycket uttryck och ord att lära sig. 

“Sunt förnuft” är också något som återkommer när det kommer till kunskap om 

normkritiskt arbete, och att det enligt några anses som det viktigaste i normkritiskt arbete 

och att utbildningar spelar mindre roll. Mona, som hade mest kunskap om normkritik, 

hade integrerat koncepten i sitt dagliga arbete, i värdegrunden och låter det genomsyra 

lektionerna, såsom önskat från Skolverket.   

 

Hur ställer sig lärarna till vidare utbildning i normkritik 

Utifrån hittills insamlad data om lärarnas vardag, om hur de uppfattar normkritisk 

pedagogik samt hur de uppfattar sin egen kunskap fanns önskan att slutligen få veta hur 

de ställer sig till fortsatt utbildning i normkritik. Detta för att se om viljan och 

motivationen finns, vilket är av stor betydelse vid utbildning.  

Positiv inställning 

Valborg ställer sig positiv till utbildning i normkritik, och att denna intervju har satt igång 

lite tankar och hon har själv googlat och läst lite om normkritisk pedagogik.  Hon menar 

att en sådan utbildning skulle kunna förändra hennes sätt att undervisa, och hon har själv 

egna förslag på arbetssätt som skulle kunna starta en diskussion bland eleverna. 

Det tror jag. Jag tror också på små korta filmsnuttar som pekar på olika 

alternativ. Enkelt och lätt för både mig och eleverna att fatta och starta 

diskussioner. (Valborg, RL) 

Filip ställer sig också positiv till utbildning, men menar att det är motiven bakom 

utbildningen som spelar roll. Att om det är utbildning som de blir påtvingad på grund av 

’dåligt jobb’ så känner han mindre motivation till utbildningen. 

Utbildning kan nog vara bra för alla, men kanske inte för ledningen för 

det känns som att det är påtvingat från Skolverket. Alltså att det är för att 

de har gjort ett dåligt jobb. (Filip, VVS) 

Mer arbetsbelastning och för lite utbildningstid 

Erhard fick frågan vad han har förväntningar på utbildning i normkritik, och svaret var 

enkelt. Det finns en inställning till att normkritiskt arbeta i det stora hela främst betyder 

mer arbetsbelastning för lärarna, i form av blanketter och dokument att fylla i. 

Egentligen inte så mycket alls, tror inte det kommer bli någon skillnad 

mer än att vi kanske förväntas fylla i lite fler blanketter och dokumentera. 

(Erhard, BA) 

Erhard inställning till utbildning är att han tycker det är för mycket korta föreläsningar 

om cirka 90 minuter, och menar att det är omöjligt att ifrågasätta ”sitt eget tänk” på denna 

korta tid. 
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Det jag gör dessa utbildningsdagar är i stort sett att jag bara följer med. 

Det tror jag att de flesta gör. Alla säger det kanske inte det… Många 

föreläsningar är bra. Dom bästa är ju när dom säger det du själv tycker. 

Man känner igen sig och får bekräftat att man tänker hyfsat rätt. (Erhard, 

BA) 

Normkritisk didaktik 

Mona ställer sig positiv till utbildning i normkritik, men menar att det är viktigt att 

utbildningen blir utformad på så sätt att alla lärarna blir engagerade, och att de får verktyg 

för att inte bara ”tänka” normkritiskt, utan också använda sig av normkritisk didaktik. 

Det är viktigt att inte bara utbilda personal om man vill ha en förbättring. 

Alla måste in i arbetet om det ska fungera…Tror inte någon effekt 

kommer om inte alla involveras. Jag kan förändras men kommer 

verksamheten bli bättre för det? Oklart. För flummigt? Mer konkret. 

Utbildning i normkritik räcker inte. Utbildning i normkritisk didaktik 

behövs också. (Mona, BF) 

Hon har också tydliga idéer på hur detta arbetssätt skulle kunna gå till, såsom att använda 

sig av fokusgrupper bland eleverna där de får diskutera exempelvis värdegrunden. Hon 

pekar också på att det är en förändring som kommer ta väldigt lång tid, där både personal 

och elever måste bli involverade och engagerade. 

Man skapar fokusgrupper för eleverna, ”vad är värdegrund för er”? Det 

använder man sen i ämneslaget. Sen: Utbildar personal och ledning i 

didaktik och normkritik. Man glömmer ingen personal och man håller ut. 

Det tar tid, lång tid… Avsätta tid. Att ha det som ett läsårsmål och då 

endast det. Inte fokusera på massa andra saker också utan full fokus på 

det- tills det sätter sig. (Mona, BF) 

“Det går inte att lära gamla hundar att sitta” 

Filip säger dock att han inte tror att utbildningen kommer förändra hans sätt att undervisa, 

och drar paralleller till ”det går inte att lära gamla hundar att sitta”, och att han tycker att 

behöva tänka om och utbilda sig tar värdefull tid från det som egentligen är viktigt i 

undervisningen – att utbilda anställningsbara ungdomar.  

Nä, jag tror inte det kommer göra ett dugg förändring. För du vet hur det 

är att lära gamla hundar att sitta, det gör vi bara inte. Personligen är jag 

emot alla såna här förändringar och nytänk för det tar för mycket av det 

som vi egentligen ska göra. Det vill säga som är att forma gångbart 

anställningsbara ungdomar inom byggbranschen… Jag tror att det kan 

vara ett sätt för ledningen att försöka göra sig av med de äldre i kåren, de 

som är lite obekväma och då lägger man in mycket sådant här. Jag vet inte 

om det är såhär, men jag TROR att det kan vara så och jag vet att det är 

många som känner att man inte kommer att ändra sin undervisning oavsett 

vad man får påtryckt… man vill inte förlora tid på en massa tjafs utan gå 

igenom sånt som är viktigt istället. (Filip, VVS) 
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Sammanfattning 

Lärarna är rörande överens om att utbildning i normkritisk pedagogik skulle vara ett stort 

arbete som kräver engagemang och arbetsinsats samt tid från deras sida. Just tiden, verkar 

vara det största hotet, då lärarna verkar känna att det är en bristvara. Men i det stora hela 

verkar de flesta ställa sig positiva till utbildning, så länge det inte blir något som tvingas 

på av ledningen utan någonting som ska ledas av lärarnas personliga motivation för att 

kunna få så bra resultat av utbildningen som möjligt. Något som omnämndes som positivt 

med utbildning var förväntan att få verktyg för att kunna bemöta utmanande åsikter med 

alternativa tankar, att som lärare kunna bemöta eleverna utan att dessa skulle komma att 

känna sig kränkt eller förminskade genom att det är läraren som har en maktposition 

bestämmer vad som är okej att säga eller göra.  

 

ANALYS AV RESULTAT 
Svaren från intervjuerna har jämförts med Kumashiros (2000) analysmodell för att söka 

efter språkliga markörer och innehåll i samtalet som talar för eller emot användandet av 

de fyra ansatserna. Det resultatet visar är att samtliga av Kumashiros (2000) ansatser är 

applicerbara och berörs i intervjuerna. Analysen har delats upp efter de fyra ansatserna: 

utbildning för den andre, utbildning om den andre, utbildning som är kritisk till 

privilegiering och andrafiering samt utbildning som syftar till att förändra elevernas 

perspektiv och samhället. 

Utbildning för den andre 
Den ansats som är svårast att identifiera i intervjuerna är utbildning för den andre. Detta 

tolkar vi som, att det kan vara svårt att få exempelvis ett stark mansdominerat program 

att identifiera sig med “den andre”, vilket i detta fall skulle bli tjejer, på grund av eleverna 

tillhör en homogen grupp på de allra flesta programmen. Det vi dock kan identifieras är 

Monas reflektioner kring barn-och fritidsprogrammet som hon anser vara mer 

kvinnodominerat då att arbeta med barn främst är ett kvinnoyrke, att hon på senare år fått 

mer killar på programmet, främst med utländsk bakgrund. Hon vill få killarna att känna 

att de tillhör gruppen och är en del av mångfalden, och därmed identifierar vi utbildning 

för den andre, som i detta fall är killarna på programmet. 

Utbildning om den andre 

Erhard berättar om en intressant situation i klassrummet där det uppkom en diskussion i 

klassummet kring homosexualistet, och eleverna frågade honom vad han ansåg om det. 

Här utnyttjade Erhard sin maktposition både som lärare om som förebild att berätta att 

han inte tyckte att homosexualitet var något konstigt. Detta kan kopplas till Kumashiros 

(2000) första ansats, som handlar om utbildning om den andre som handlar om att 

medvetandegöra mångfald i en grupp, vilket Erhard gör genom att normalisera 

homosexualitet med motivationen “kärlek är kärlek”. Flera av lärarna talar även om att 

medvetandegöra sin egen roll, vilket efterliknas den första ansatsen, för att då reflektera 

över sin egen privilegierade roll och öka toleransen för den andre. Detta gäller främst 

lärarna på de mansdominerade programmen. 
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Trots att Valborg till en början visade på ett motstånd mot normkritisk pedagogik, så ger 

hon senare uttryck för att hon själv hade läst på om arbetssättet och därmed ansåg att det 

faktiskt verkade vettigt. Därefter gav hon förslag på hur hon skulle kunna arbeta med 

eleverna för att starta diskussion och medvetandegöra normer, och genomföra något som 

tolkas som utbildning om den andre. 

 

Utbildning som är kritisk till privilegiering och 
andrafiering 

John talar om privilegier, vilket utgör en stor del av Kumashiros (2000) forskning. Han 

menar att man måste medvetandegöra sina egna privilegier, vilket John gör, för att kunna 

på så sätt kunna få kunskap om “de andra”. John beskriver också att han som lärare står i 

en maktsituation över eleverna. Detta på grund av att lärarrollen i sig är auktoritär, även 

om lärarrollen nu inte är densamma som för 60 år sedan, där det till exempel var tillåtet 

med bestraffning i klassrummet. John uttrycker att han själv har värderingar som går emot 

att han skulle vara i en maktposition som lärare, samt att han vill jobba för att 

medvetandegöra hans privilegier som vit, heterosexuell man och synliggöra och diskutera 

detta med sina elever, vilket är helt i enlighet med Kumashiros (2000) idéer och den tredje 

ansatsen som kritisk till privilegiering och andrafiering.   

Utbildning som syftar till att förändra elevernas 
perspektiv och samhället 

Att bygg, VVS- och måleriprogrammen är stark dominerade av killar är tydligt. John ger 

uttryck för att han vill utmana sina egna tankesätt och därmed kunna göra en förändring 

av dem, för att på så sätt kunna använda sin maktsituation som lärare till att förmedla ett 

normkritiskt förhållningssätt. I dessa tankar går det att identifiera både Kumashiros 

(2000) tredje och fjärde ansatser, om utbildning som är kritisk till privilegiering och 

andrafiering samt utbildning som syftar till att förändra elevernas perspektiv och 

samhället. Även Erhard talar även han om att han är medveten om den rådande 

machokulturen inom byggbranschen, och menar att det är något han själv hoppas kommer 

kunna suddas ut med hjälp av normkritiskt arbete. Han menar att det han huvudsakligen 

måste göra är att “rannsaka sig själv” men att han anser att både han själv och normen på 

programmet ligger kvar i gamla fördomar och han ser en stor svårighet att arbeta bort 

detta, speciellt på egen hand som ensam lärare. Även Erhards svar går att jämföra med 

Kumashiros (2000) fjärde ansats, då det finns en vilja att förändra både sitt eget och 

elevernas perspektiv, men att kunskapen saknas.  

Motstånd mot de fyra ansatserna 

Filip är den som tydligast uttrycker motstånd gentemot antiförtryckande eller normkritisk 

utbildning. Han menar att normer i sig existerar, men skapas av vuxna och appliceras 

sedan på eleverna. Men han tycker att det har gått för långt när det kommer till att räkna 

bilder på tjejer respektive killar i läroböckerna, och att det tar fokus från det som är 

“viktigt på riktigt”. Detta talar emot användandet av ansatserna, då behovet att förändra 

inte anses nödvändigt och således inte arbeta med arbetssätt mot förtryck i någon form 

som de tre första ansatserna föreslår. Men, även om motståndet är uttalat så går det att 
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tolka en liten strimma genom Filips uttalande: “Det är mer VI som skapar de här sjuka 

normerna än att det är eleverna som gör det.“,  som skulle kunna jämföra med den fjärde 

ansatsen. Han är alltså medveten om de “sjuka normerna” i samhället, vilket i sin tur 

skulle kunna tala för användandet av den fjärde ansatsen som handlar om att förändra 

elevernas och samhällets perspektiv, vilket skulle kunna göras om Filip gav uttryck vad 

han själv ansåg som “de sjuka normerna” och definierade dem. Även Valborg ger till en 

början uttryck för motstånd mot normkritisk pedagogik. Hon förklarade att hon ansåg att 

det var “ordbajseri” som inte hade någon betydelse för ungdomarna i sig. Även då 

Valborg uttryckte tydlig skepticism gentemot normkritisk pedagogik i första intervjun 

berättade hon i den kompletterande intervjun att hon att hon på eget initiativ hade googlat 

och läst på en del om vad normkritisk pedagogik innebär, bland annat hade hon läst om 

Lotta Björkmans (2019) beskrivning av normkritisk pedagogik och sade sig kunna se att 

normkritisk pedagogik kunde ha ett syfte. 

Dikotomi 
 

Erhard berättar om en situation där en tjej började på programmet och var ensam tjej i 

klassen, och att det hade en lugnande effekt på killarna. Han menade att det hade 

mycket att göra att hon inte var så “tjejig”, utan mer neutral. 

Vi har ju bara killar idag. Vi hade en tjej i fjol som jag hade i alla tre åren, 

hon var mycket duktig och blev mycket väl omhändertagen. Inga 

trakasserier överhuvudtaget. Hon var inte tjejig och inte killig, ingen som 

målade långa naglar o så o inte heller stod och skrek könsord, kuk o hora 

o så. Utan hon bara ”var”. Hon var MYCKET sympatisk, mycket. Duktig 

hantverksmässigt men lite sämre på att lära men jaja, hon smälte in 

perfekt. (Filip, VVS) 

 

Förändringen till att det blir mer killar på programmet kan i sin tur göra att den kvinnliga 

normen inte längre blir lika stark och att således ”kvinnoyrkes-stämpeln” suddas ut. 

Likväl som det finns kvinnligt kodade yrken finns det manligt kodade yrken (Hirdman, 

1988), och någon som beskriver de manligt kodade yrkena tydligt är Erhard som jobbar 

på byggprogrammet. Erhard menar att det finns tydliga normer hur en ”typisk” byggelev 

är. Här beskriver Erhard tydligt att mansnormen är utpräglad på programmet.  

Om man nu ska tänka i olika normer, så eeh, brottare, pigg o glad, snusar 

lite, lite glad, utåtriktad. (Erhard, BA) 

Både Erhard och Filip visar på ett tydligt isärhållande av manligt och kvinnligt, 

och visar hur det finns tydliga idéer kring vad som är “kvinnoyrken” respektive 

“mansyrken”. Erhard särskiljer kvinnligt och manligt på det fysiska planet, 

dikotomin påvisas som att kvinnor inte klarar jobbet pga att det är tungt. 

Vi har haft två tjejer, hon den ena blev byggare, för hon blev nagelbyggare 

sen ”skratt”. Hon fick inte fortsatt för med första lönen gjorde hon en 

bröstförstoring och sen kunde hon inte jobba och ta i på det sättet, så de 

tyckte att, ja, så hon målade in sig i ett fack helt själv. (Erhard, BA) 
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Filip, berättar om hur han själv upplever arbete kring normer, och menar dels att arbeta 

normkritiskt har “gått för långt” men ändå att han har en önskan om mer jämställdhet i 

skolan.  

Jo, de hade nog räknat hur många bilder, hur många bilder det fanns på 

killar och tjejer och så var det ju då ojämt. Alltså jag tycker det blir ett 

absurdum att hålla på så faktiskt, jag tycker det är … det är, det blir det 

det.. Och jag är ganska säker på att även eleverna tycker att det har gått 

för långt. Att vi i vuxenvärlden håller på att räkna bilder på tjejer och killar 

i en svenskbok, jag tror det faktiskt. Jag tror de tycker det är djävligt 

löjligt, det är ett I-landsproblem. Det är mer VI som skapar de här sjuka 

normerna än att det är eleverna som gör det. (Filip, VVS) 

Filip nämner teman som knyter an till genuspedagogik, det vill säga strävan att göra 

situationer mer jämställda, och att han anser att det gått för långt när skolböcker 

eftersträvar att utformas på så vis att alla individer ska ges möjlighet till identifikation, 

inte bara de som är utgör normen som Kumashiros andra ansats vill ge uttryck för. Filips 

utsaga är till viss del samstämmig med Erhard, men pratar också om att det är en dikotomi 

i form av att det är en föreställning att hans kurser är ”för killar”.  

 

Hierarki 

Valborg uttrycker att det finns en viss jargong, speciellt gentemot flickorna från pojkarnas 

sida, som visar på en hierarki. 

Enligt eleverna så är det de andra eleverna som uppträder tråkigt och 

framförallt mot tjejerna som får olika förslag… Ja, de coola pojkarna som 

kagar sig. (Valborg, RL) 

Jargongen är tydligt kopplad till båda Hirdmans principer om dikotomi och hierarki: 

Pojkarna har en överordnad ställning när det kommer till hur vad som är normen i hur det 

talade språket och hur de förväntas uppträda grundat på den hierarki som finns mellan 

könen.  

Valborg har ett sätt att hantera dessa situationer med “hård jargong” på ett visst sätt, som 

hon beskriver som:  

Ja, oja, jag säger till. Jag accepterar inte en massa snack utan jag tar gärna 

upp det i klassen och lägger det på att det handlar om något jag varit med 

om. Att jag har att peka på, så ingen elev ska känna sig utsatt. Och jag kan 

ta tag i den som sagt eller gjort något att DU, varför gjorde du eller sa så? 

Lite så att det ska få bli lite obehagligt. (Valborg, RL) 

Citatet illustrerar Valborgs uppfattning om vikten av att hon gör en gränsdragning när en 

elev behandlas illa av en annan elev, där särskiljande egenskaper såsom etnicitet, kön 

eller oförmåga att hantera en social situation används som ett socialt slagträ. Detta knyter 

an till Hirdmans princip om dikotomi samt Kumashiros fjärde ansats, dvs att genomföra 

förändringar i upprätthållandet av förtryckande hierarkier.  
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Sammanfattningsvis syns stråk av normkritisk pedagogik och Hirdmans genusteori som 

ifrågasätter kön under intervjuerna med samtliga informanter, men att försöken till 

förändring av diskurs och annat varierar baserat på det som framkom i samtalen.  

Sammanfattning 

Både uttryck och markörer har hittat som talas för och emot användandet av Kumashiros 

(2000) fyra ansatser. Hos en del lärare är motståndet till normkritiskt arbete uttalat, och 

hos andra finns en stark vilja att utbilda och förändra. Gemensamt för de flesta är att de 

själva anser att de inte har nog med kunskap och verktyg och framför allt inte har tiden 

till att implementera normkritiskt arbete i sin pedagogiska praktik. Även makt har 

identifierats i flera av informanternas svar. Endast en reflekterar själv över sin 

maktsituation, och i en del av de andras svar kan makt identifieras på så sätt att deras egen 

uppfattning styr det som eleverna får och inte får i sin undervisning, vilket kan ses som 

en maktsituation Även då uppsatsens syfte inte varit att undersöka användande av 

Kumashiros ansatser har det varit det verktyg som använts för att undersöka hur den 

normkritiska pedagogiken använts på yrkesgymansieskolan. Gällande Hirdmans (1988) 

genussystemteori har flera tydliga uttryck för hierarki respektive dikotomi kunnat 

identifieras.  

 

 

DISKUSSION 
Vi har mött lärare med mycket skilda åsikter och tankar kring normkritisk pedagogik, 

men något som var gemensamt för dem alla var att samtliga hade reflekterat kring det, 

och hur normkritik skulle kunna förändra deras sätt att undervisa. De har också idéer 

redan nu, innan genomförd utbildning, på hur man skulle kunna arbeta normkritiskt i 

vardagen som yrkeslärare.  

Resultatdiskussion 

Kumashiros ansatser 

Användandet av Kumashiros (2000) ansatser har varit något problematiskt. Det har gått 

att identifiera alla fyra ansatser i lärarnas svar, men det har inte varit en självklarhet och 

kanske inte i den utsträckning vi hade trott från början. Vi inser att det hade varit mer 

värdefullt med användandet om arbetsplatsen hade uttalat arbetat normkritiskt och att 

lärarna var utbildade i detta. Därför innehåller analysen vissa begränsningar, men vi anser 

ändå att vi fått ett visst värde i vårt resultat, även om alla Kumashiros (2000) ansatser inte 

fullt ut kan identifieras. Dock ser vi det som, att även identifierandet av motstånd mot de 

fyra ansatserna är av värde då det också visar på hur lärarna förhåller sig till normkritisk 

utbildning.  

Lärarnas inställning 

Även om det funnits ett stort motstånd bland vissa lärare att använda sig av normkritisk 

pedagogik i sitt arbete så har det ändå väckts tankar kring ämnet när det har diskuterats 

under intervjuerna. Vi menar inte att alla lärare har fått sig en tankeställare och gjort en 
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helomvändning i sina tankar kring normkritisk pedagogik, men vi anser ändå att vi har 

fått en värdefull diskussion med alla lärare där det känts som att samtliga reflekterat 

angående normer och normkritik. För tydliggöra lärarnas reflektion så vill vi belysa ett 

exempel. Under den kompletterande intervjun hade Valborg ändrat sin åsikt och uttryckte 

att “det verkade meningsfullt, och att Lotta Björkman verkade väldigt vettig” och gav 

sedan förslag på sätt att använda sig av detta i sin undervisning, såsom diskussionsgrupper 

samt filmvisning för att belysa normers betydelse. Detta kan visa på en möjlighet att öka 

medvetenheten i lärarkåren på ett enkelt och inte för kostsamt sätt. Det knyter an till 

intervjusvaret från Mona om att de inte får tillräckligt med tid att diskutera frågor om 

normkritisk pedagogik som grupp utan snarare får utdelade dokument att läsa. Det 

framkommer också att lärarna uttrycker kritik mot byråkratisering, att normkritiskt arbete 

skulle ge “ännu mer dokument och blanketter”. Detta upplever vi, hand i hand med för 

lite tid, är det största motståndet bland lärarna för att arbeta normkritiskt.  

 

Lärarnas utbildning 

Flera lärare gav också uttryck för att de dels saknade kunskap om normkritisk pedagogik, 

och dels att “något föreläsning hit eller dit” inte skulle göra någon skillnad. Ett alternativ 

skulle eventuellt vara att arbeta i projektform, likt det projekt som Powell & Ah-King 

(2013) genomförde på ett universitetsprogram där det förekom en uttalad snedfördelning 

av kön. På så sätt skulle det normkritiska arbetet kunna integreras i undervisningen, 

snarare än att bli ett arbete på “sidan av” som skulle innebära extra arbetsbörda för lärarna. 

Lärarna nämner även att de inte fick någon nämnvärd kunskap om genus från 

lärarutbildningen. Det stämmer väl överens med Havungs (2006) rapport om genus på 

lärarutbildningen. Vilket innebär att lärarna själva saknar den utbildning som krävs för 

att själva kunna arbeta normkritiskt. 

Genussystemet 

Hirdmans (1988) genussystemteori, som är en del av den analytiska modellen, finns det 

många intressanta aspekter i intervjuerna som går att koppla samman med genussystemet 

beskrivet i teoridelen. Hirdman (1988) beskriver genussystemet som en socialt 

konstruerad tankemodell som inordnar män och kvinnor efter två principer: isärhållande 

(manligt och kvinnligt ska inte blandas) och hierarkiskt (där mannen är norm). Detta har 

framförallt kunnat identifierats i intervjuerna med de manliga lärarna, som också är lärare 

på program där majoriteten är män. De beskriver just en situation där mannen är normen, 

och de få gånger det förekommer tjejer på programmen så anses det normbrytande, samt 

att de har tydliga idéer kring hur killarna på programmen beter sig, vilket något förenklat 

kan beskrivas som “typiskt manligt”. Hirdman (1988) menar att ju kraftigare isärhållandet 

av manligt respektive kvinnligt är, gör att att den manliga normen blir mer självklar. Detta 

kan vi se på de programmen där killar utgör majoriteten av eleverna, och på så sätt 

upprätthålls genussystemet på programmen. Det som skulle kunna motverka detta, är en 

större spridning av könen inom programmen och en jämnare fördelning. Hirdman (1988) 

beskriver att när kvinnor kommer in på mansdominerade arbetsplatser och utför sysslor 

som är typiskt manliga så suddas de starka könsnormerna ut.  

 

Detta gäller också när killar kommer in på exempelvis barn-och fritid - och kommer in i 

det som läraren Mona uttrycker, ett typisk “kvinnoyrke”. Men alla lärare anser inte detta 
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självklart. Det finns beskrivet i intervjun om att kvinnor inte klarar av byggjobb, då de 

inte har fysiken till det. Detta visar på att normen kring att kvinnor är svaga och män är 

starka (Hirdman, 1988) är uttalad bland vissa lärare. Här kan vi också identifiera 

toleransperspektivet, som uppmärksammar normer från motsatt synvinkel, den sätter 

fokus på olikheterna, det icke normativa och det har vi sett förekomma hos de flesta av 

lärarna. Det pratas mycket om skillnader mellan de olika programmen på skolan vilket är 

en tydlig markör för hur fokus förskjuts till den andra och ett vi och dom skapas. Det 

beskrivs också in intervjun om hur en tjej som inte var så “tjejig” passade in bättre på ett 

mansdominerat program än någon som skulle vara mer “typiskt tjejig”. Här ges det 

uttryck just för den fokusförskjutning toleransperspektivet står för där det är de icke 

normativa egenskaperna som uppmärksammas. Hon blir accepterad av de som utgör den 

norm som råder (jf Bromseth & Darj, 2010), i det här fallet pojkarna på programmet. 

 

Normkritiskt arbete = värdegrund?  

Värdegrund är ett ord som framkom flertalet gånger under intervjuerna, och i vissa fall 

upplevde vi det som att lärarna gärna drog likhetstecken mellan normkritiskt arbete och 

värdegrund. Men det är endast Mona, som är lärare på barn- och fritidsprogrammet som 

diskuterar vikten av att implementera det i sin undervisning, vilket Lövkrona och Rejmer 

(2016) menar är viktigt för att få önskat resultat utav en värdegrund. Utan att på något 

sätt implementera värdegrund i den pedagogiska praktiken kan värdegrund lätt förlora sin 

mening och bara bli till ord utan någon djupare mening för eleverna. Det vi har kunnat 

urskilja i intervjuerna är alltså att lärarnas uppfattning kring normkritisk pedagogik är 

starkt kopplad till just värdegrundsarbete. Men sen kommer vi till något annat, som också 

är gemensamt för flera av lärarna. De menar att “sunt förnuft” är viktigt som lärare, detta 

är å ena sidan inget att förkasta, men å andra sidan är det ett något problematiskt begrepp 

då det inte har någon gemensam innebörd för vad just “sunt förnuft” betyder. Om det 

handlar om människosyn, jämställdhet eller allmänt folkvett är något oklart, men det är 

ändå viktigt att beakta då lärarna så tydligt ger uttryck för betydelsen av sunt förnuft i 

intervjuerna.  

 

Metoddiskussion 

Något som skulle kunnat gjorts annorlunda var att utforma intervjuguiden mer noggrant 

i förhand, så frågorna höll mer fokus på vår frågeställning. Visserligen ville vi lämna 

utrymme till egna åsikter och reflektion, men det hade varit mer värdefullt för resultatet 

med lite mindre öppna frågor med större fokus på frågeställningen. Frågan om vad 

begreppet normkritik betyder för informanterna hade kunnat stärkas med vidare 

underfrågor kring den specifika pedagogiska praktiken för att tydligare klargöra 

relevansen för uppsatsens syfte. Denna svaghet var inget vi reagerade på under 

intervjusituationerna men blev tydlig under vårt transkriberingsarbete då svaren här var 

mer av en generell karaktär.  

Med en något mer strikt intervjuguide hade vi också kunnat styra studiens avgränsning 

annorlunda, och inte enbart fokuserat på genus, som det nu av händelse blev i mötet med 

informanterna. Samtliga informanter kopplade ihop normkritisk pedagogik med just 

genus, vilket gjorde att hela studien tog den riktningen.  
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Angående frågeställningen gällande erfarenheter från andra arbetsplatser hade det varit 

av värde att även här precisera att det var det normkritiska arbetet vi ville komma åt. Så 

som frågan är formulerad tolkades den av flera informanter som en direkt fråga kring 

ämneserfarenhet och pedagogiskt arbete i stort från tidigare arbetsplatser.  

Slutsatser 

När arbetetet med uppsatsen startade hade vi som avsikt att få svar på de tre formulerade 

frågeställningarna:  

- Vad har yrkeslärare för uppfattning om nyttan av normkritisk pedagogik i sitt arbete? 

- Hur upplever yrkeslärare normer kopplade till genus på sina respektive program? 

- Vilket stöd/utbildning upplever yrkesgymnasielärarna behöva för att kunna arbeta med 

normkritisk pedagogik i praktiken? 

Det vi kommit fram till är att samtliga av de lärare vi intervjuat inför arbetet med den här 

uppsatsen, har angett att de inte fått någon typ av specifik utbildning inom normkritik. 

Någon nämner ett par föreläsningar i samband med terminsstart, någon annan att det 

eventuellt togs upp något om det på lärarhögskolan, men utöver det har utbudet varit 

mycket sparsamt. De säger sig alla vara villiga att delta i utbildning i normkritik men 

uttrycker samtidigt en viss skepticism till om det verkligen skulle kunna få en bestående 

skillnad i hur de skulle bedriva sin undervisning. Vi har även stött på någon lärare som 

redan i nuläget planerar sin undervisning baserat på ett normkritiskt förhållningssätt, där 

det medvetet görs insatser av normkritisk karaktär, med en tanke om att delge eleverna 

en medvetenhet om hur normer och makt ter sig. Den generella attityden, delgiven av 

våra informanter, är att normkritik är något positivt, men samtidigt är det svårt att förhålla 

sig till det då man helt enkelt saknar full insikt och förståelse för vad det egentligen 

innebär och vad effekten är tänkt att bli. Utöver den delen ser vi även hur lärarna uttrycker 

en oro över när de ska finna tid att planera, utbilda sig och kontinuerligt vidmakthålla det 

normkritiska förhållningssättet.  

Något som är gemensamt för alla intervjuade lärare är att samtliga upplever att det 

förekommer starka normer inom respektive yrkesprogram, främst gällande fördelningen 

av tjejer och killar. Lärarna har dock något skilda uppfattningar om hur man kan arbeta 

med denna problematik, och några anser inte att normkritisk pedagogik är någon 

lösning, utan anser att “sunt förnuft” är det som är viktigt i arbetet som lärare. 

Förslag på vidare forskning 

Som vidare forskning kan föreslås en komparativ studie mellan yrkesgymnasielärare och 

gymnasielärare inom de teoretiska ämnena. Detta för att utröna ifall det finns en 

betydande skillnad mellan lärarnas förhållningssätt och användande av normkritik i sitt 

pedagogiska utövande. Det vi menar kan framgå av detta är ifall det förekommer 

utbildningsskillnader på lärarutbildningarna i normkritik beroende på vilken 

utbildningsväg lärarna har gått. Kumashiro (2001) själv menar att det genom att se bortom 

de vedertagna och traditionella upprepningarna som vidmakthåller förtryckande 

strukturer i skola och samhället kan ge insikter som bidrar till att ge eleverna en bättre 
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erfarenhet av lärmiljö och därmed utbildningen i sig.  Syftet med den fortsatta studien är 

att utröna på vilket sätt man effektivast kan få ut den normkritiska pedagogiken i skolorna 

för att på så sätt arbeta antiförtryckande och främja en inkluderande miljö som leder till 

mindre kränkningar, mobbning och trakasserier och därmed skapa en trygg lärmiljö som 

främjar skolans måluppfyllelse.  
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Bilaga I 

I 

 

Missiv 
 

 

Missivbrev till respondenter2: 

Hej! 

Jag heter Kristel Nyman och kommer under våren skriva min kandidatuppsats i pedagogik 

på Linnéuniversitet, Växjö. Jag kontaktar dig i egenskap av lärare på ett yrkesgymnasium 

då jag undersöker hur lärare på yrkesgymnasieskolor gör för att arbeta normkritisk och 

vad lärare har för erfarenheter av normkritiskt arbete i skolan och rådande debatter om 

normkritiskt arbete i skolan . 

Mitt ändamål är att undersöka om normkritisk pedagogik används och hur detta i så fall 

går till. Du tillfrågas härmed om ditt deltagande i denna studie. 

De huvudspår jag vill få svar på är vad känner ämneslärare till om gällande normkritisk 

pedagogik, hur gör lärarna för att arbeta normkritisk och vad anser lärarna om 

normkritik?   

Tanken kring insamlandet av informationen är att det kommer ske genom intervju och för 

att säkra att informationen återges korrekt kommer denna att spelas in. 

Studien följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att allt som 

spelas in är konfidentiellt och materialet jag samlar in kommer endast att avlyssnas av 

mig. När studien är avslutad kommer allt inspelat material att raderas. Samtliga svar 

kommer att vara anonyma och inga svar kommer kunna kopplas till någon specifik 

person. Du deltar i studien frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta. 

 

Har du några frågor om studien eller undersökning kan du när som helst kontakta mig via 

telefon eller epost. 

  

Vänliga hälsningar, 

Kristel Nyman 

0709-490908, kristel@nymans.nu 

Student,   

Linnéuniversitetet 

Institutionen för pedagogik och lärande 

För vidare information går det även bra att kontakta min handledare, Jonas Bååth, via 

mail: jonas.baath@lnu.se

                                                 

2 I studiens början arbetade endast en av uppsatsförfattarna med datainsamlingen, därav missivbrevets 

utformning i singular. 

mailto:jonas.baath@lnu.se




Bilaga II 

II 

 

Intervjuguide 
 

Uppstart med information kring intervjuns utförande, syfte, etik, sekretess osv 

Vad innebär begreppet normkritik för dig? 

 

  

Arbetsdag/vecka 

Berätta hur det ser ut, jag vill gärna höra hur din arbetsdag/vecka ser ut. 
 

Utbildning, vad var det som gjorde att du blev yrkeslärare? Vilken var vägen in sas? 

Normkritik? Har man fått sådan? Fortbildning/under utbildningen? 
Vilken typ? 
Applicerbart på sitt ämne? 
 

Erfarenhet av normkritik 

Utrymme för det i ämnet? 

Har du använt dig av det? 

Tidigare erfarenheter från andra arbetsplatser? 
Rådande debatt i skolvärlden om normkritik 
 

Skolledningen 

Enligt din erfarenhet, finns det ett normkritik arbete i ledningsarbetet? 

Finns det stöd för att utföra normkritiskt arbete? 

Är det ett direktiv från ledningen att det ska användas? 
 

Läromedel 

Hur väljs läromedlen ut?  

Hur ser normen ut i böckerna?  

Hur viktiga är böckerna i undervisningen? 
 

Värdegrundsarbete och normkritiskt arbete på skolan? 

Elevgrupper? 
Andra aktörer, tex Hemgårdens café? 
 

Finns det något annat du känner är viktig att berätta?  



Bilaga III 

 

III 

 

Kompletterande intervjufrågor 
 

Kompletterande intervjurågor: 

Hur ställer du dig till utbildning i normkritik och den förändring den kan tänkas innebära? 
 

Tror du det kommer påverka hur du undervisar eller så, att det blir en förändring? 
 

 

 


