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Abstrakt
Syftet med denna studie är att utforska vad som händer i det bildpedagogiska sammanhanget när 

eleverna får möjlighet att utforska normer i sin närmiljö. Studien syftar även till att utforska 

normkreativa metoder i bildundervisningen. Undersökningen har genomförts med en klass nio i en 

grundskola i Stockholms län. Genom ett interaktivt föredrag samt workshops med eleverna 

synliggörs vilka normer eleverna själva anser att de lever i samt hur eleverna väljer att uttrycka 

detta. Studiens teoretiska perspektiv är socialkonstruktionistisk med normkritiska och normkreativa 

perspektiv och inspirerad av etnografiska verktyg. I analysarbetet har maktbegreppet används som 

ett analytiskt verktyg i kombination med de teoretiska perspektiven. Resultaten visar att normer 

ligger till grund för ett kollektivt förtryckande beteende i denna klass och att mer eller mindre dolda 

strukturer vidmakthåller hierarkier och ojämlika maktrelationer. Studien visar även exempel på 

inkluderande undervisning ur ett normkreativt perspektiv. Denna studie bidrar till att visa vikten av 

att arbeta med normmedvetenhet med elever i grundskolan. Detta arbetssätt kan ge eleverna verktyg 

till att förhålla sig till normer och strukturer i sin närmiljö så att de lättare kan förstå och förändra 

beteendemönster och tankar som de har både inom sig själva och gentemot sin omgivning.  

 Det gestaltande arbetet består av ett utsnitt från en återskapad skoltoalett, där hora står 

skrivet med läppstift på spegeln. Genom spegeln kan betraktaren se sitt eget ansikte. På väggarna 

står klottrade kommentarer bestående av material från en workshop där eleverna sade ifrån till 

kränkningar, utan att själva kränka tillbaka. Kränkningar var en av de tydligaste normerna i denna 

klass. Syftet med gestaltningen är att betraktaren ska få uppleva en kränkning riktad mot sig själv 

för att få en inblick i elevernas vardag och samtidigt kunna ta del av elevernas normkreativa klotter.
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1 Inledning

1.1 Introduktion 
I grundskolans kursplan står det att elever ska ges möjlighet att kunna påverka sin skolsituation 

genom inflytande och delaktighet samtidigt som de ska ges möjlighet att utveckla förmågor för att 

aktivt kunna verka i demokratin.  Demokrati och mänskliga rättigheter är också ett centralt innehåll 1

i både kursplaner och ämnesplaner, både som kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter 

och i form av att utveckla demokratiska förmågor.  Både under min egen skoltid och under de 2

tillfällen som jag varit ute i skolor på verksamhetsförlagd utbildning (likställd praktik) har jag känt 

en påtaglig avsaknad av ett aktivt arbete med skolans värdegrund, inkludering och kritiskt tänkande. 

Gemensamt för de skolor jag varit på är att alla har haft ett hårt socialt klimat, där den eleven som 

tar plats, som följer skolans och samhällets normer, som kan försvara sig och ibland kränka och 

tycka ner andra, ofta tilldelas makt och en hög hierarkisk ordning, samtidigt som den eleven, som 

kanske inte tar så stor plats och som inte följer skolans och samhällets normer i samma 

utsträckning, oftare utsätts för kränkningar och exkluderas från samhörighet. Skolverket skriver att 

skolans värdegrund ligger i linje med de värden som vårt demokratiska samhälle vilar på.  I 3

samhället har begreppet normer blivit allt mer använt och omdiskuterat. Jag tror att exkludering och 

illa bemötande i skolan bland elever bland annat grundar sig i normer som delvis speglas från 

samhället men som också skapas i klassrum och skolkorridorer. I många fall kan det vara svårt, i 

dessa sammanhang, att bryta nedtryckande strukturer och oftast lättare att följa med strömmen och 

bli en del av en nedtryckande struktur. Därför tror jag att barn som blir medvetna om vilka normer 

och strukturer som de lever i, och som får verktyg till att förhålla sig till dessa, lättare kan förstå och 

förändra beteendemönster och tankar som de har både inom sig själva och gentemot sin omgivning. 

Jag tror också att större medvetenhet om sociala strukturer och normer kan bidra till en tryggare 

skolmiljö och tryggare individer.  
Min utgångspunkt gällande den normkritiska pedagogiken handlar alltså inte om att alla 

normer ska upplösas. Normer är i många fall nödvändiga för att vi som människor ska kunna 

samexistera. Men vad den normkritiska pedagogiken gör är att den synliggör normerna så att vi ska 

kunna se deras konsekvenser och maktförhållanden. Därmed möjliggörs att som pedagog och elev 

 http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund, (Hämtad 2016-10-10)1

 Ibid.2

 Ibid.3
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göra val både genom kunskapande och social interaktion gällande oss själva och andra. ”Val som 

syftar till frihet och inkludering i enlighet med mål i läroplaner och diskrimineringslag.” 4

1.2 Bakgrund
Kritisk pedagogik är en bred pedagogisk idéströmning. Gemensamt för alla delar i den kritiska 

pedagogiken är att jämlikhet och social rättvisa är centrala frågor för all utbildning. Normkritisk 

pedagogik, som är ett relativt nytt begrepp i Sverige, är en del av den kritiska pedagogiken. Den är 

ett led i en pågående arbetsprocess för att utveckla olika maktkritiska pedagogiska metoder och har 

queerpedagogik som en av sina inspirationskällor. Queerpedagogik började användas i Sverige 2004 

av RFSL Stockholm som då tog fram ett metodmaterial som en del i ett förändringsarbete kring 

köns och sexualitetsnormer i skolan.  5

Oftast har vi mycket att säga i en kritisk position medan framåtsyftande handlingar, med 

fokus på möjliga problemlösningar, kan kännas svårare att genomföra och kanske mer ovant.  En 6

vidareutveckling av begreppet normkritik är normkreativitet. Om normkritik kan beskrivas som att 

vi uppmärksammar normer genom att rikta strålkastarljuset mot en norm och ifrågasätta den kan 

normkreativitet istället beskrivas som en handling som kommer till följd av att vi varit normkritiska. 

Om vi upptäcker en norm som vi vill utmana och utmanar den har vi genomfört en normkreativ 

handling. Ordet normkreativitet fick jag presenterat för mig på en föreläsning på Konstfack där en 

av deltagarna, Rebecca Vinthagen, från en grupp kallad Settings började använda sig av ordet 

normkreativitet utifrån en övertygelse om att det går att bygga maktkritiska organisationer med 

framåtsyftande metoder som samtidigt är lustfyllda.  För utan metoder som väcker vår kreativitet 7

och lust med ett förhållningssätt som känns lika roligt som viktigt, blir vårt arbete sällan hållbart på 

sikt.  Normkritik och normkrativitet går alltså hand i hand och är beroende av varandra. Och om vi 8

ska prata om normkreativitet i skolan kanske det även finns en poäng med att göra 

undervisningsupplägget normkreativt?  

 Bromseth, Janne & Darj, Frida (red.) (2010) Normkritisk pedagogik: makt, lärande och strategier för förändring, 4

Uppsala: Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet. s. 156

 Edemo, Gunilla & Rindå, Joakim (2004) Någonstans går gränsen: en lärarhandledning om kön, sexualitet och normer 5

i unga människors liv, [Elektronisk resurs] Stockholm: RFSL
http://www.rfsu.se/sv/Sexualundervisning/Metod-och-handledning/Genus/Nagonstans-gar-gransen/ 
(Hämtad 2016-11-05)

 Vinthagen, Rebecca & Zavalia, Lina (2014) Normkreativ, 1. uppl. Stockholm: Premiss. s.106

 Ibid., s.77

 Ibid.8
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Vi utsätts dagligen för en ström av bildintryck och bildinformation och därför måste även 

skolans bildundervisning utvecklas i takt med omvärlden.  I SOU 1992:94 står det: 9

Elevernas medievärld, deras kunskap och medieintresse måste tas på allvar i skolan. Det finns 

flera skäl för detta. Ett som redan antytts är att användningen av nya medier är en viktig del av 

barns och ungdomars liv. Ett annat och på sikt viktigare skäl är att medierna, främst TV, film 

och video men även tidningar och reklam, har en påverkan på omvärldsuppfattning och 

värderingar som både indirekt och direkt angår skolan och förutsättningarna för arbetet där. 10

Den nya kursplanen betonar mer bildämnets kommunikativa inslag och ska integrera ämnets två 

huvudbeståndsdelar, att skapa och att tolka. Den betonar vad bilder berättar och att det har skett en 

utveckling mot mer betydelseskapande bildarbete i den nya kursplanen. Bildframställning binds 

också ihop med presentation av bild till mer fullständiga kommunikativa processer.  För mig är det 11

därför viktigt att bildämnet i grundskolan innehåller en tydlig kommunikativ aspekt och en 

möjlighet till att uttrycka sig och undersöka olika ämnen genom olika tekniker och metoder inom 

bildämnet. Att medvetandegöra eleverna om det kommersiella bildspråkets makt och lära dem att 

kritiskt granska de budskap som bilder förmedlar, borde vara en väsentlig uppgift för skolan.   12

Jag är därför intresserad av att utforska om ett arbete med normer, normmedvetenhet, 

normkritik och normkreativitet tillsammans med skolans värdegrund i bildämnet i grundskolan kan 

bidra med en större öppenhet och förståelse för människors olika förutsättningar och samtidigt lika 

värden. 

1.3 Syfte
Studien syftar till att utforska vad som händer i det bildpedagogiska sammanhanget när eleverna får 

möjlighet att utforska normer i sin närmiljö. Genom ett interaktivt föredrag samt workshops med 

elever i årskurs nio vill jag synliggöra vilka normer eleverna själva anser att de lever i och 

undersöka hur de väljer att uttrycka och gestalta detta. Jag vill även utforska normkreativa metoder i 

bildundervisningen.

 Lind, Ulla, Hasselberg, Kersti & Kühlhorn, Britt-Marie (red.) (1992) Tidsbilder: perspektiv på skola och bildskapande 9

under 150 år, Stockholm: Utbildningsradion. s.9

 Läroplanskommittén (1992) Skola för bildning: huvudbetänkande, Stockholm: Allmänna förl. s.9210

 Bild i grundskolan: en nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9, (2015) Stockholm: Skolverket. s.2311

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?
_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fp
df3497.pdf%3Fk%3D3497 (Hämtad 2016-12-04)

 Lind, Hasselberg & Kühlhorn (red.) (1992) s.2212
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1.4 Frågeställning
Syftet uppnås genom följande frågeställningar:

1.  Vilka normer och klassrumsstrukturer kan synliggöras genom ett arbete med 

normmedvetenhet?

2. Genom vilka arbetssätt kan vi få syn på strukturella beteendemönster och sociala strukturer i en 

klass nio genom att arbeta med temat normer, normmetvetenhet och normkreativitet?

3. Hur kan bildundervisningen utmanas till att bli normkreativ?

2 Empiri 
Det empiriska materialet består av fältanteckningar, autoetnografiska anteckningar, grundskolans 

läroplan, tidigare forskning, elevernas gestaltningar av normer från workshops samt intervjuer med 

eleverna.

3 Urval och avgränsning
Jag har valt det här materialet för att det belyser mina frågor från olika håll. Jag har gjort min 

undersökning i en grundskola med en klass nio. Jag valde denna skola för att jag där fick kontakt 

med en bildlärare som blev min grindvakt.  Denna grindvakt fick jag tillgång till genom en 13

kontakt. Jag gjorde undersökningen i en klass nio för att jag ansåg att det var en lämplig åldersgrupp 

för att arbeta med detta tema och arbetsupplägg.

4 Metod
Jag har genomfört fyra bildlektioner, sammanlagt sex timmar, med en klass nio där vi arbetat med 

normer, normmedvetenhet, normkritik och normkreativitet på en skola i en förort till Stockholm. 

Lektionerna har bestått av ett föredrag samt tre olika workshops där vi tittat på normer i media, 

vilka normer eleverna kan se på skolan och hur vi kan bemöta kränkande kommentarer. 

Avslutningsvis har eleverna arbetat med en gestaltande uppgift där de fått utmana sig i att vara 

normkreativa.

4.1 Etnografi
Jag har genomfört en etnografisk undersökning. Till skillnad från den klassiska forskaren som 

observerar och frågar är etnografens roll som deltagande observatör i forskningen. Det är en aktiv 

 Kullberg, Birgitta (2014) Etnografi i klassrummet, 3., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur. s.1313
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forskningsform där en grundläggande tanke inom etnografin är att forskaren fångar människors 

erfarenheter genom människornas uttryckssätt. Dessa förekommer både i form av tal och 

handlingar. Etnografens roll som deltagande observatör har likheter med lärarens deltagande i 

undervisningen. Skillnaden i förhållande till lärarens undervisning är att etnografen observerar 

noggrant och systematiskt och måste därför utveckla förmågan att se bakom det som händer och 

sägs och studerar dessutom hur det förändras över tid och från olika situationer.  14

En etnografisk studie kallas för fältstudie. En fältstudie bygger på att forskaren under en 

längre tid befinner sig i den miljö i olika situationer och sammanhang, där något ska studeras. Som 

etnograf arbetar en i tre överlappande faser som är: förberedelser för fältet, genomförande av 

fältarbete och avslutande arbete med avslutande analys, resultat och rapportering. I likhet med andra 

vetenskapliga studier förekommer datainsamling även i etnografiska studier, men inom etnografin 

förekommer även dataproduktion. Denna består av direkta observationer där forskaren medverkar 

som deltagande observatör i olika aktiv grad. Datainsamlingen och dataskapandet består av 

informella intervjuer som samtal, planerade formella intervjuer samt insamlandet av artefakter, 

exempelvis dokument.  I min studie består dokumenten till största del av de skriftliga resultaten 15

från de workshops som vi genomfört i en klass nio.

4.2 Autoetnografi 
Inom autoetnografin har forskaren själv en betydande roll i själva forskningen som utgår till stor del 

från forskarens egna upplevelser.  Typiskt för autoetnografi är att den har ett berättande fokus. 16

Syftet med autoetnografi är därför att beskriva kroppsliga handlingar, känslor och upplevelser där 

autoetnografen ger ord åt sina egna praktiker och förnimmelser. Därefter analyseras hur dessa 

samspelar med den materiella omgivningen.  Autoetnografen ifrågasätter det som tas för givet i 17

det dagliga livet, och ser med egna ögon på det som annars uppfattas som självklart. En poäng med 

autoetnografin är att träna upp förmågan att analysera sina upplevelser under fältarbetet, som ofta 

innebär ett ständigt kryssande mellan sinnliga, emotionella och intellektuella verksamheter. Ett 

dilemma inom autoetnografin är svårigheten med att komma åt vad människor tänker och känner. 

Oftast får autoetnografen gissa utifrån vad som sägs och görs. Därför blir fantasi och 

 Kullberg (2014) s.11f14

 Ibid.15

 Johansson, Camilla (2016) Den ofria viljan - En autoetnografisk studie om konstnärligt kunskapande och rum för 16

blivanden, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet. s.9

 Ehn, Billy & Löfgren, Orvar (2012), Kulturanalytiska verktyg, 1. uppl. Malmö: Gleerup. s.9617
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inlevelseförmåga oumbärliga forskningsredskap inom autoetnografin, vid sidan av en förmåga i att 

lyssna noggrant, observera och att gestalta sitt material åskådligt i skriven text.  18

I min studie inspireras jag till viss del av autoetnografi. Eftersom det är jag själv som prövar

bildlektionsuppläggen med eleverna blir mina egna upplevelser, känslor, förförståelser och 

tolkningar relevanta för studiens resultat. 

4.3 Intervju
Lotta Björkman skriver att ”Normkritisk pedagogik är på inget sätt enkelt, det är ingen ’quick fix’. 

Den skakar om i bärande kulturarv och i sätt att förhålla sig till omvärlden och den egna positionen i 

denna.”  Inför intervjun med eleverna som jag valt att kalla Agnes, Iris och Tove hade jag inte 19

direkt några förväntningar förutom att vi skulle diskutera de frågor som jag hade förberett. Men 

intervjun tog istället en helt annan riktning. Eftersom ett arbete med normvetvetenhet handlar om att 

börja se sig själv och titta på det som anses vara ”sant” var det inte så konstigt att det nu hos dessa 

tre elever satte igång funderingar om sin egen position i detta.  De workshops som vi gjort i 20

klassen och de frågor som hade kommit upp under arbetets gång bubblade nu upp och varje fråga 

jag ställde hamnade tillbaka på deras hjärtefråga - de sociala relationerna i klassen. Eftersom det var 

jag som rört upp dessa känslor och tankar som nu bara sprutade ur munnen på eleverna kände jag 

här att jag var tvungen att låta intervjun gå sin egen gång. Det kändes som om eleverna behövde en 

plattform där de verkligen fick tid att diskutera de saker som kom upp i och med detta arbete. Som 

om de behövde ett tryggt rum med få personer som de hade lätt att prata med. Och kanske kan det 

vara en viktig del i normmedvetna arbeten, att  i mindre grupper följa upp med samtal om frågor 

och tankar som dykt upp under arbetets gång. 

4.4 Gestaltning
Det gestaltande arbetet består av ett utsnitt från en återskapad skoltoalett. Utsnittet består av en 

kaklad vägg med ett handfat, en pappershållare, en tvålpump och en spegel, monterade på väggen. 

Genom spegeln kan betraktaren se sitt eget ansikte. Ordet hora står skrivet med läppstift på den 

övre delen av spegeln så att personer i en viss höjd får ordet hora ”skrivet i pannan” när de betraktar 

sig själva genom spegeln. På väggarna är det klottrat med kommentarer. Klottret består av material 

från en workshop som vi gjorde i klassen där eleverna fick öva på att säga ifrån till kränkningar utan 

att kränka tillbaka. Jag upptäckte under min tid med eleverna i klass nio att det vanligaste sättet att 

hantera kränkningar på var att själva kränka tillbaka. Tre av citaten som eleverna skrev handlar om 

 Ibid., s.107f18

 Bromseth & Darj (2010) s.17819

 Ibid.20
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att säga ifrån till själsordet hora. Trots att eleverna skulle öva på att säga ifrån till kränkningar utan 

att kränka tillbaka var det flera av elevernas citat som ändå innehöll kränkande kommentarer. Därför 

har jag efterarbetet citaten som jag använt mig av i gestaltningen på ett sätt så att kränkningarna 

försvunnit men så att budkapet ändå är detsamma.

Du kallar min mamma hora. 
Det är dumt och ordet används inte rätt.
Jag vill att du ber om ursäkt och slutar.

När du kallar mig hora
så säger du att jag säljer sex vilket jag inte gör

Sluta använda hora som ett skällsord.

När du kallar mig hora  
få du mig att känna mig äcklig

Du borde sätta dig i min situation och sluta.

När jag började idéarbetet till denna gestaltning bestämde jag mig för att göra något med de 

kommentarer eleverna skrivit utifrån denna workshop, eftersom de lämnade ett så starkt avtryck i 

mig. Jag ville presentera dessa i skrift och det var viktigt för mig att även få med det normkreativa i 

gestaltningen. Syftet med gestaltningen är att betraktaren ska få uppleva en kränkning riktad direkt 

mot sig själv för att få en inblick i de elevers situation, som blir kallade detta i sin vardag. 

Skoltoaletten symboliserar därför det vardagliga i denna gestaltning. På väggarna kan betraktaren 

läsa detta klotter som röster från eleverna. Klotter på toaletter tror jag är något som många 

människor upplevt. I alla fall de som någon gång besökt en offentlig toalett. Därför använder jag 

mig av klotter som en metod för att skapa en igenkänningsfaktor hos betraktaren. Utifrån egna 

erfarenheter och erfarenheter hos personer i min närhet vet jag att skoltoaletten i vissa fall kan vara 

en laddad plats. En del avstår från att gå på toaletterna på skolan då de tycker att den är äcklig eller i 

rädsla för att själva bli uppfattade som äckliga. Genom tiderna har även barn fått sina huvuden 

doppade i toaletten, som ett resultat av mobbning. Skoltoaletten kan också vara en tillflyktsort där 

elever låser in sig för att gömma sig eller för att få gråta ifred, och är även då en laddad plats. 

Spegeln kan även den vara ett laddat föremål, då utseende kan spela en avgörande roll för ungas 

mående. Framförallt i det nutida samhället där vi dagligen är omgivna av media som berättar för oss 

hur vi ska se ut, vilket kan följa eleverna var de än går via deras mobiltelefoner.  
Min gestaltning är normativ i och med badrumsobjektens position och storlek då jag har 

återskapat ett utsnitt av en befintlig skoltoalett, anpassad till den normativa elevens storlek och 

funktion. Det är alltså endast personer i en viss höjd som kommer kunna se sig själva i spegeln med 

ordet hora ”skrivet i pannan” och på så sätt ta del av gestaltningen till fullo. Gestaltningen är också 

normativ då du som betraktare måste ha en fungerande syn för att kunna ta del av verket. Det 
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normkreativa i denna gestaltning är klottret på väggarna som vanligtvis består av kränkningar och 

skällsord men som i gestaltningen är utbytta mot elevernas citat som uppmanar andra till att inte 

kränka. 

4.5 Genomförande 
Första bildlektionen genomfördes med klass nio i helklass på en dubbeltimme. Inledningsvis höll 

jag ett föredrag om normer, vilka de största normerna i vårt samhälle är, vilka konsekvenser som 

kan komma med normer, vad normkritik och normkreativitet innebär samt andra begrepp som 

används i samband med diskussioner normer. Föredraget var cirka tjugo minuter och hölls 

tillsammans med en bildpresentation. Efter föredraget fick eleverna göra en workshop kallad 

Poängjakten, som jag hämtat från BRYT! - ett metodmaterial som har tagits fram av RFSL ungdom 

med syfte att belysa hur normer hänger ihop med makt och hur det går att arbeta med förståelsen för 

detta inom organisationer och i skolan.  Boken är tänkt att vara till hjälp för ledare och pedagoger 21

som vill utveckla normmedvetenhet och normkritiska tänkande inom gruppen. Den består av 

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

pedagogen kan göra med sin grupp.  Syftet med workshopen var att eleverna skulle få undersöka 22

vilka normer som får synas i media. Uppgiften gick ut på att de själva skulle få leta information där 

de även behövde reflektera över etiska frågor genom bildanalys. Därefter höll eleverna en 

presentation av vad de hade hittat och vi diskuterade vad som kommit fram under arbetets gång. 

Avslutningsvis fick eleverna skriva en exitticket  om hur de upplevde lektionen och vad de kunde 23

se för normer omkring sig i sin närmiljö.

Andra bildlektionen inledde vi med att prata om varför det är viktigt att bli medveten om 

normer. Vi tittade på skolans värdegrund och vad den innebär. Vi tittade också på vilka resultat vi 

hade fått från förra lektionens exittickets och vilka normer de hade uppmärksammat via dem. 

Lektionen tidigare hade de fått skriva ner den första norm de kom att tänka på men denna lektion 

fick de göra en övning i grupper och mer grundligt fundera och diskutera tillsammans. Eleverna 

tilldelades sedan en gestaltningsuppgift som gick ut på att de med hjälp av fotografi skulle utmana 

en social norm genom att använda sin eller någon annans kropp samt skolans rum eller närmiljö. 

Fotografiet skulle de sedan skriva ut och bearbeta med collageteknik för att förstärka sitt budskap. 

Den sista halvan av lektionen fick eleverna arbeta med gestaltningsuppgiften.

 Åkerlund, Carl (red.) (2011) Bryt!: ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet, 3., 21

[omarb.] uppl. Stockholm: Forum för levande historia. s. 6

 Lucas, Sofia (2015) Normkritisk pedagogik - en omöjlig metod? En studie om motsägelser och dilemman i 22

normkritisk pedagogik och värdegrund i teori och praktik, Uppsala Universitet, Självständigt arbete I, 15 hp. s. 25

 En exitticket är en eller flera frågor som eleverna svarar på skriftligt innan de lämnar lektionen. Svaret blir som ett 23

slags ”kvitto” på hur läraren nåt fram med sin undervisning under lektionen.
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Tredje bildlektionen tittade vi på ett citat från materialet BRYT! om nedlåtande 

kommentarer. Vi gick återigen igenom skolans värdegrund och arbetade med en övning i att säga 

ifrån till kränkningar. Syftet med övningen var att skapa sätt att kunna bryta kränkande mönster och 

att säga ifrån för att sedan undvika att kränka tillbaka. Efter det fortsatte eleverna med sina 

gestaltningar.

Fjärde bildlektionen tittade vi på resultatet efter förra lektionens övning där eleverna hade 

fått öva på att säga ifrån till kränkningar utan att kränka tillbaka. Tre av elevernas kommentarer, 

som resultat från övningen, hade dock kränkande innehåll och vi diskuterade hur vi skulle kunna 

säga istället för de kränkande kommentarerna som elverna föreslagit. Resterande lektion fortsatte 

eleverna med sina gestaltningar. På eftermiddagen genomfördes en intervju med tre av eleverna.

4.6 Etiska reflektioner
Inför arbetet med klass nio blev både eleverna och bildläraren informerade om att vårt arbete 

tillsammans skulle ligga till grund för en studie som kommer att publiceras. Alla elever och 

målsmän till elever fick fylla i och signera ett formulär som beskrev forskningens karaktär där 

eleverna själva fick bestämma i vilken mån de ville bidra med informationen till undersökningen. 

Alla händelser i min undersökning beskrivs anonymt och de namn jag använder mig av i 

intervjuerna är fingerade.  
Barn och unga kan vara särskilt ovilliga att säga något som de anser kan misshaga intervjun 

eller då de kanske känner att de måste tala på ett visst sätt, eftersom de upplever att det är vad som 

förväntas av dem. De kan kännas skrämmande att tala med vuxna forskare, och de kan känna sig 

mer tillfreds att prata i par eller i grupp.  Därför gjordes intervjun med tre elever från klass nio i en 24

gruppintervju under ett intervjutillfälle. Intervjun hölls på den skola där undersökningen 

genomfördes.

5 Teori och tolkningsram

5.1 Normmedvetenhet och normkritisk pedagogik
Normer kan beskrivas som föreställningar, idéer och oskrivna regler som formar oss som individer, 

våra relationer till andra människor och hela samhället. I alla sociala relationer i samhället finns det 

normer som utgör gränserna för hur vi får och förväntas vara. Eftersom normer skapas i mötet 

mellan människor är de därför också föränderliga och ser olika ut beroende på tid och plats.  25

Normkritisk pedagogik går ut på att synliggöra hur olika normer samverkar och skapar 

 Thomson, Pat. (red.) (2012) Doing visual research with children and young people, Johanneshov: TPB. s. 624

 Åkerlund, Carl (2011) s. 625
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maktobalanser i pedagogiska sammanhang och hur vi kan utmana dessa normer.  Ett normkritiskt 26

arbete gör oss medvetna om vilka normer vi förhåller oss till och på så sätt blir det möjligt att aktivt 

välja vilka normer som vi inte vill ha, i en mindre social gemenskap, i en organiserad verklighet 

eller i samhället i stort.  Grundtanken med en normkritisk undervisning är att som pedagog 27

ständigt vara uppmärksam, granskande och kritisk till materialet vi använder, valen vi gör i vår 

undervisning och hur vi agerar och talar i vårt yrke. Detta påverkar elevernas egen normbildning 

och förmåga att kritiskt förhålla sig till normer.  Med andra ord handlar normkritisk pedagogik i 28

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

 29

5.2 Normkreativitet
Normkreativitet som en utveckling av normkritiken öppnar upp kreativa vägar till att utmana 

normer på ett sätt som inte nödvändigtvis behöver vara kritiskt laddade. ”Om normkritiken, som 

synliggör normer och dess privilegier, hjälper oss att förstå och artikulera vad vi inte vill ha - utgör 

normkreativiteten ett förhållningssätt och metoder för att undersöka vad vi vill ha istället.”  30

Normkreativiteten gör det möjligt att tillsammans agera framåtsyftande genom att ständigt försöka 

besvara följdfrågan hur, vilket ger oss en möjlighet att omskapa våra sätt att agera och skapa 

förändring. En förändring som inkluderar och ger större handlingsutrymme för fler.  Ett 31

normkreativt arbete har även den, likt normkritiken, en feministisk, antirasistisk och icke-

heteronormativ utgångspunkt. 32

5.3 Socialkonstruktionism
Sedan början av 1980-talet, har forskare inom samhällsvetenskapen bevittnat den gradvisa 

framväxten av ett antal alternativa metoder för studier av människan som sociala varelser.  Enligt 33

socialkonstruktionismen, som är en teori och ett perspektiv för att se på samhället, finns det ingen 

objektiv verklighet, alla ser vi olika på vår egen verklighet utifrån vår relation till omvärlden. 

 Bromseth & Darj (2010) s.1326

 Vinthagen & Zavalia (2014) s.727

 Lucas, Sofia (2015) Normkritisk pedagogik - en omöjlig metod? - En studie om motsägelser och dilemman i 28

normkritisk pedagogik och värdegrund i teori och praktik, Uppsala Universitet.

 Bromseth, Darj (2010) s.17529

 Vinthagen & Zavalia (2014) s.730

 Ibid., s.1131

 Ibid., s.1032

 Burr, Vivien (2015) Social constructionism, Third edition, London: Routledge. s.133
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Vivien Burr beskriver socialkonstruktionism som att det inte finns någon objektiv kunskap att hitta 

utan att allting konstrueras av oss människor i samspel med varandra. Detta sker alltid och överallt, 

influerat av historiska och kulturella företeelser. Kunskap förändras och omskapas ständigt när 

människor möts och interagerar med varandra.  Därav finns det enligt socialkonstruktionismen 34

ingen allmängiltig sanning kring något utan alla bär vi på vår egen version av sanningen. Enligt 

socialkonstruktionismen har språket en viktig roll i återskapandet av de sociala förutsättningar i den 

kultur som vi lever i. Språket sätter de ramar för hur vi tänker och hur vi upplever världen. Inom 

psykologin försöker en hitta förklaringar till beteenden hos den enskilda personen medan 

socialkonstruktionismen istället fokuserar på utompåverkande faktorer. Om ett barn till exempel har 

inlärningssvårigheter fokuserar psykologin på att lokalisera svårigheterna inom barnet medan 

socialkonstruktionismen istället tittar på hur den konstruerade inlärningsformen ser ut i interaktion 

mellan barnet, pedagogen och övriga faktorer.  Socialkonstruktionismen använder sig också av 35

maktbegreppet som ett analytiskt verktyg.

6 Tidigare forskning
Att hitta tidigare forskning om normkreativitet har varit svårt. Detta beror förmodligen på att det är 

ett så pass nytt begrepp. Däremot var det lättare att hitta studier om normkritik kopplat till skolan. 

Nedan följer tre studier som har vissa kopplingar och likheter med min egen studie.

Sofia Lucas har i sin kandidatuppsats ”Normkritisk pedagogik - en omöjlig metod?  
En studie om motsägelser och dilemman i normkritisk pedagogik och värdegrund i teori och 

praktik” undersökt huruvida värdegrund och normkritik tenderar att bli negativt normerande när de 

görs till en specifik undervisningsmetodik. Hon har i sin studie använt sig av två olika 

metodmaterial var av ett av dessa är något som jag själv utgått ifrån i min undersökning nämligen 

BRYT! ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet av RFSL ungdom. I 

min uppsats använder jag mig själv av materialet som metod medan Lucas i sin studie istället har 

analyserat materialet. Detta material uppvisade, i hennes studie, exempel på förmedlande av 

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

Slutsatsen i Lucas studie är därför att det kanske inte går att säga hur normkritisk undervisning bör 

gå till, eller att det inte går att ge ut en allmän metodik för att handleda lärare i detta arbete. Lucas 

använder sig även av normkritisk teori som även jag gör i min undersökning. 36

 Burr, Vivien (2015) s.1f34

 Ibid., s.10f35

 Lucas, Sofia (2015)36

�15



Karin Domeij har i sin kandidatuppsats ”Tvillingbrorsan som ett annat jag  
En studie av tonårstjejers maskulinitetskonstruktioner genom fotografiska självporträtt” undersökt 

vilka subjektspositioner som prövas i förhållande till rådande normer och ideal i en didaktisk 

situation. Studiens teoretiska perspektiv är socialkonstruktionistisk vilket även jag använder i min 

studie, men till skillnad från min studie har Karin Domeij även ett genusperspektiv. Likt min 

undersökning på en skola i Stockholms län, men till skillnad från min, på ett gymnasium där 

Domeij utgick från några elevers arbete med fotografiska självporträtt. Även i min undersökning 

använde sig eleverna av fotografiska porträtt på sig själva eller klasskamrater i sitt gestalningsarbete 

men med en annan ingång. Studien syftar till att bidra med ökad förståelse för hur bildpedagogik 

kan spela en roll i arbetet med genusfrågor i skolan. 37

Sarah Wahlstedt har i sin kandidatuppsats ”Genusvurpor - en essä om hur samhällsnormen 

frodas i förskolan” granskat förskolan ur ett genusperspektiv, med fokus på de rådande 

samhällsnormerna som speglas i förskolan. Uppsatsen tar avstamp i tre olika händelser som Sarah 

Wahlstedt varit med om under de år hon arbetat på förskola. Dessa situationer som beskrivs visar på 

hur hon som förskolepedagog omedvetet är med och skapar normer, mönster och genus. Förskolans 

läroplan har varit Wahlstedts utgångspunkt och även vad förskolans uppdrag innebär i praktiken. 

Studien behandlar hur förskolan kan ses som en normbevarande praktik. I likhet med min studie 

reflekterar Sarah Wahlstedt kring värdegrundsfrågor, förhållningssätt och metoder och vad det 

innebär att vara normkreativ. 38

7 Bearbetning och analys
I detta avsnitt analyserar jag vilka normer som visade sig i och med undervisningen kopplat till 

normkritisk teori samt socialkonstruktionism varvat med elevernas kommentarer från intervjun samt 

mina egna autoetnografiska reflektioner från varje lektionstillfälle.

7.1 Grupperingar
I klassrummet fanns sex runda bord med fyra stolar runt varje och jag hade, innan lektionen 

började, förberett möbleringen så att gruppindelningen skulle ske naturligt. Jag hade placerat 

stolarna så att alla elever som skulle sitta på stolarna var riktade mot den vägg där jag skulle stå och 

undervisa, så att ingen skulle hamna med ryggen till. Jag hade också valt att sätta fyra stolar vid 

varje bord så att varje grupp skulle innehålla fyra elever. För mig var detta en tydlig markering för 

hur placeringen i klassrummet skulle gå till men då eleverna steg in i klassrummet var det flera som 

 Domeij, Karin (2015) Tvillingbrorsan som ett annat jag - En studie av tonårstjejers maskulinitetskonstruktioner 37

genom fotografiska självporträtt, Konstfack.

 Wahlstedt, Sara (2013) Genusvurpor - en essä om hur samhällsnormen frodas i förskolan, Södertörns högskola.38
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inte uppmärksammade den medvetna placeringen av stolar. Några elever satte sig på de utplacerade 

stolarna, men då vissa grupperingar i klassen bestod av fler elever än fyra drogs stolar från ett bord 

till ett annat så att alla elever från samma gruppering fick plats kring ett och samma bord. Detta 

resulterade i att det satt fler än fyra elever runt vissa bord och färre än fyra elever runt andra. 

Eftersom jag inte förklarat min poäng med bordsplaceringen innan de steg in i klassrummet 

gjorde jag det nu och bad eleverna att sätta sig fyra personer vid varje bord. Det som följde var 

tystnad. Jag tolkade i stunden denna tystnad som en protest mot att göra det som jag bad dem. Ingen 

av eleverna verkade vara beredda att flytta på sig, då alla satt kvar på sina platser, men det verkade 

inte heller som om någon ville säga emot min uppmaning. Jag upplevde istället att de använde 

tystnad i denna stund som ett maktmedel. Om ingen i rummet tycktes höra vad jag hade uppmanat 

dem till att göra var det inte heller någon som kunde utföra denna handling.

Eleverna började istället titta på varandra och många fick en besvärad min. Även besvärade 

små skratt hördes runt om i klassrummet men ingen flyttade på sig. Jag förklarade då igen 

anledningen till varför det var viktigt att alla elever satt i grupper om fyra vid varje bord, men ingen 

rörde på sig. Jag förslog då själv vilka som skulle kunna flytta på sig till vilket bord, vilket följdes 

av protester. Jag tog då istället till elevernas språk av stillhet och tystnad, som de använt mot mig 

vilket resulterade i att det tillslut var några elever från olika grupperingarna som offrade sig och 

flyttade till ett annat bord. Men många av dem fick då ett bemötande från gruppen hen satte sig vid 

som indikerade att hen inte var välkommen där. Detta uttrycktes via blickar, ansiktsuttryck, 

kroppsspråk, kommentarer och ljud av olika slag som suckar och stön. Det blev alltså ett tydligt 

motstånd när denna norm om grupperingar var tvungen att brytas upp, som spred sig över hela 

klassen. Någon började visa motstånd och på mindre än en minut hade en ny norm etablerats i 

klassrummet, ett tydligt exkluderande mot den som flyttade sig till den nya grupperingen. 

Exkludering är en av de starkaste formerna för makt. I detta fall var maktutövandet dock inte så 

framträdande, utan kom här främst till uttryck i positioneringar, sätt att tala och argumentera för 

olika handlingsvägar. Makten signalerades genom vilka handlingsmönster som skapades och doldes 

i stunden. 39

Stämningen i klassrummet blev spänd och det kändes som att alla höll andan av spänningen 

som uppstod inför vad som skulle hända härnäst. Det var inte någon i klassen som tydligt försökte 

bryta det exkluderande beteendet förutom bildlärarens försök att strukturera ordningen då hen 

delegerade ut vilken stol respektive elev skulle sätta sig på. Till och med jag upplevde detta i 

stunden som ett obekvämt och osmidigt ordningsproblem, där eleverna var ovilliga, motstridiga och 

därför besvärliga, snarare än ett socialt problem, där eleverna faktiskt utförde exkluderande 

 Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (red.) (2007) Diskursanalys i praktiken, 1. uppl. Malmö: Liber. s. 7939
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beteenden mot varandra. Även om det sociala exkluderande beteendet var påtagligt var det 

orningsproblematiken som för mig tog över uppmärksamheten. I efterhand önskar jag att jag hade 

kunnat ta makten över situationen och själv bryta detta beteende genom att förklara för eleverna vad 

som faktiskt försiggick i och med deras beteende och prata om hur vi kan se på inkludering i 

klassrummet.

Denna norm om grupperingar i klassen visade sig innan vi ens hade hunnit börja med 

normarbetet, men för mig blev den tydlig då jag som undervisande lärare redan hade satt på mig 

mina normkritiska glasögon. I ett samtal med några elever framkom det att normen om 

grupperingar var så självklar för dem att de någonstans i det undermedvetna uppmärksammat men 

inte reflekterat över den tidigare.  Men via en workshop framkom det att detta var en norm som 40

flera av eleverna upplevde.

Reflektion

Gruppindelningen och därmed inledningen på lektionen blev en väldigt dålig situation i mina ögon 

då min tanke med lektionen gick ut på att inkludera varandra och istället blev det en sån tydlig 

exkludering i grupperna. Jag kände också att mina händer var bundna i detta läge då jag ville 

överlåta ordningsreglerna till bildläraren och eftersom jag inte kände eleverna. I efterhand hade 

jag önskat att jag inlett med att prata om hur vi kan förhålla oss till varandra när vi arbetar i 

grupper och att jag hade skött en gruppindelning som såg olika ut för varje lektion där vi 

tillsammans hade kunnat arbeta fram ett sätt att minska ett exkluderande beteende.

7.2 Klassrumsdiskussioner 
Jag hade i mitt föredrag om normer vävt in frågor och olika moment för att göra eleverna mer 

delaktiga i föredraget. Men målet med en mer normkreativ undervisning blev istället en 

undervisning som gick i klassiska spår i form av den aktiva läraren och de passiva eleverna. Detta 

var något som jag ville komma ifrån vilket blev svårt då få elever svarade på de inkluderade 

momenten. De flesta elever förblev tysta vilket jag i stunden tolkade som ett motstånd till att låta sin 

röst höras i klassrummet. Vad som orsakade motståndet i stunden var svår att sätta fingret på. Det 

var svårt att se ett mönster när en klar majoritet av klassen var tysta. Det kan finnas flera möjliga 

orsaker till elevernas tystnad. Några av dessa kan vara att de inte vågade prata med rädsla för vad 

jag förväntade mig att höra från dem eller i rädsla för vad deras klasskamrater skulle tycka. Kanske 

orkade de inte säga något eller så var de inte vana vid klassrumsdiskussioner. Här kan jag bara 

 Informellt samtal 2016-10-1540
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spekulera. I intervjun med eleverna som jag kallar Agnes, Iris och Tove, framkom det att detta var 

ett beteende som eleverna satt i system när de hade lektioner med nya lärare.

Tove: Vikarie kommer hit och de försöker få oss att prata och ingen säger nånting och jag tycker så synd 

om lärarna varje gång för att jag skulle själv säga att jag är en sån som kan säga saker då och då. Men jag 

vill inte va den som säger det hela tiden. Så då är det mer som att, jag säger en sak, väntar fem frågor, 

säger en till sak eller nåt sånt där. 41

Även de som vågade prata inför klassen hade själva utvecklat ett system för att slippa svara på varje 

fråga. Och det blev tydligt att de som faktiskt pratade eller öppet svarade på mina frågor alltid var 

samma personer. Kanske var det möjligt för just dessa elever att prata framför alla för att dessa 

elever befann sig på en maktposition som tillät dem prata utan att få kommentarer eller påläggande 

av skuld och skam som resultat. Förmodligen har de flesta någon gång brutit mot någon slags norm 

och fått uppleva de straff som då blir konsekvensen. Här är det viktigt att komma ihåg att 

normpositioner inte är något statiskt utan kontextbundet. Utmaningen här blir därför att hitta sätt att 

bedriva det normkritiska arbetet på som kan fånga upp alla elevers erfarenheter.  42

När jag istället lät klassen diskutera i de smågrupper de satt i var det som en helt annan 

klass. Då tog diskussionerna fart och det blev istället ett intensivt diskussionsklimat. Jag frågade i 

intervjun med de tre eleverna vad de trodde skulle göra det lättare att prata inför sina klasskamrater 

i helklass.

Iris: Alltså jag tror att man vågar prata mer när man är i halvklasser, för då är det mindre 

personer typ. Och då brukar man kunna sitta närmare varandra och då blir det en diskussion. 43

Tove: Alltså jag tror att ifall man skulle sitta i ett rum som det här alltså ifall man hade flera 

mindre grupper och att alla satt med sina kompisar då hade det liksom, då hade det pratats tror 

jag. För när man sitter i klassen… Jag tror att vi har en väldigt bra stämning i klassen ändå men 

det är fortfarande många som är ganska osäkra om att säga vad de tycker. För om det är olikt 

ifrån vad andra tycker då finns det några i klassen som inte är rädda att säga att det inte är så. 

Och ingen vill sitta i den positionen, tror jag. Där man blir utkallad för att ha fel eller att man 
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har någon som direkt säger att det egentligen borde vara tvärt om. Så det var säkert många som 

trodde olika saker men det var nog ingen som riktigt vågade säga. 44

Positionen i klassrummet, närhet och lokalens storlek spelar in för hur trygga eleverna känner sig att 

prata. Tove som först nämnde att hon tycker att det är en ganska bra stämning i klassen fortsätter 

sedan:

Tove: Men för att fixa det i helklass så kanske man kan göra så att dom som faktiskt inte har 

några gränser utan bara skriker ut att nånting är fel eller att de tycker annorlunda, eller så säger 

de ett skällsord, att när dom väl gör det, att de får helt andra konsekvenser. Att det är mycket 

hårdare. För då känner sig nog den personen som är utsatt att det känns lite mer okej. Men också 

det att… Det enda man kan göra tror jag är att man tar tag i de personer som faktisk gör sånt 

som inte är okej. Jag själv kan ju inte ändra på vad jag säger för att vara rädd för vad dom ska 

säga om det. Jag tror att det nog skulle gå men då skulle det verkligen behöva vara synbart att 

dom som säger dumma saker under klassen när någon annan pratar, dom få synligt veta vad det 

är, hur det känns liksom.  45

Eleverna kom också in på de tillfällen när de i klassen behöver göra presentationer av sitt arbete:

Tove: Istället för att man gör så att man måste gå upp och presentera på tavlan… för jättemånga 

är rädda för det… Att man sitter i en ring då eller bara liksom gör lite mer mysipys och liksom 

pratar lite mer nära med alla om varför man valde att göra det här och det här. För jag tror att 

man då får lite mer insikt i hur andra människor tänker och då kan man konversera med dom 

och sådära. Så att liksom, a… Man behöver nog… Att avdramatisera det lite grann tror jag 

skulle hjälpa liksom för då blir nog folk lite mer bekväma. 46

Några av de största svårigheterna, i den här klassen, med att prata högt i klassrummet är alltså enligt 

Tove rädslan för sina klasskamrater och vad de ska tycka och säga. Men något som jag också 

märkte var skillnaden på när elevernas bildlärare ställde frågor och när jag själv gjorde det. Det 

kändes på eleverna som om de tyckte att det var lättare att svara bildläraren, då de under flera år haft 

möjlighet att lägga grunden till den relationen, då de är vana att prata med bildläraren, då de känner 

varandra och förmodligen känner sig tryggare i den relationen än vad de kände gentemot mig, som 
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för dem var en ny person. Pat Thomason skriver i sin studie Doing visual research with children 

and young people att människors språk är beroende av den sociala kontexten. Att kunna säga precis 

vad du känner, på det sättet som du vill, beror på vad du blir tillfrågad, av vem, om vad, och vad 

som förväntas från dig. Vad som sägs vid en tidpunkt till en viss person behöver inte vara det 

samma som sägs dagen efter till en annan person. Maktrelationer som klass, kön, etnicitet, 

funktionsuppsättningar, sexualitet och ålder innefattar alla olika sociala relationer och begränsar på 

olika sätt vad som kan sägas i den specifika situationen. 47

Jag funderade under arbetets gång i klassen på hur jag skulle kunna göra lektionen mer 

normkreativ och ville undersöka elevernas syn på detta. Min första fundering kring ett mer 

normkreativt lektionsupplägg var hur jag skulle kunna få eleverna mer aktiva. Jag ställde därför 

denna fråga i intervjun med eleverna. De berättade att de under en idrottslektion blivit uppdelade i 

grupper där varje grupp fick ett ämne som de skulle arbeta med under lektionen.

Iris: Och så gjorde man en liten kort presentation på typ tjugo minuter. Sen skulle man typ visa 

det i typ slutet av lektionen till alla i klassen. Det skulle liksom va roligt och typ… Då visar man 

ju att man ha lärt sig och så lyssnar man på alla andra och vad dom har lärt sig. 

Agnes: Ja, jag tycker att det är kul såhär, istället för att bara sitta såhär så kanske att nån lektion 

ställa ihop en ring med stolarna så kanske man… men asså… inte nån lek men asså att man kör 

såhär, om jag pratar så kanske jag skickar till nån annan. Så inte bara att man sitter vid… Asså 

vi sitter alltid såhära samma gäng vid varje bord typ.

Detta fick mig att fundera på att arbeta mer med fysiska workshops och förändra den klassiska 

möbleringen i klassrummet. Hur hade det blivit om eleverna istället hade fått läsa in sig på 

undervisningsinnehållet i grupp som de sedan fick presentera för sina kamrater? På så sätt minskar 

fokus på läraren, som personen med facit, och ger istället eleverna denna möjlighet. Till min 

undervisning med klass nio hade jag förberett manus med en bildpresentation som jag utgick från i 

föredraget. Om jag hade gett elverna detta material i grupper som de hade fått läsa in sig på i några 

minuter hade de själva blivit mer aktiva och inkluderade och det kanske hade varit lättare för dem 

att diskutera detta efteråt och våga ställa frågor. 

Jag hade läst i BRYT!  att gruppregler var något som kunde vara till fördel att skapa 48

tillsammans innan workshopen som en påminnelse om hur vi ska bemöta varandra i diskussionerna. 

Jag kände att detta var en bra teknik att använda sig av då jag inte kände klassen och då det kan bli 
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svårt för en ny gruppledare att försöka styra ett kränkande språk i diskussioner. Just för denna klass 

var detta extra nödvändigt då jag genom kritiska analyser av klassrummets strukturer kunde se att 

detta var en klass där kränkande kommentarer var del av elevernas vardagsspråk som ständigt 

haglade i klassrummet. När vi i klassen kommit överens om gruppreglerna kändes det som att alla 

tog till sig reglerna vilket resulterade i att jag inte behövde påminna någon om dessa under 

lektionen. Hade det trots allt uppstått kränkande kommentarer hade det varit lättare att påminna 

eleverna om de regler som vi gemensamt kommit överens om snarare än att rätta elevernas språk. 

Jag tror att en sådan tillrättavisning hade kunnat tas emot med mer motstånd av en elev än om vi 

som under denna lektion kommit överens om regler tillsammans. Detta gör även att eleverna själva 

blir delaktiga i hur vi ska prata till varandra i klassrummet. Jag tror att detta är en viktig del i 

skolans demokratiska arbete, att eleverna själva får sätta upp regler som de själva tycker är viktiga 

att följa för en inkluderande miljö. Det känns lättare att påminna än att tillrättavisa. Jag har också 

som ett mål i min yrkesroll att hålla mig ifrån en auktoritär, styrande och tillrättavisande lärarroll så 

mycket som möjligt.

Reflektion  
Efter den första lektionen hade jag en stark känsla av uppgivenhet. Det var svårt att få igång en 

klassrumsdiskussion då jag uppfattade det som att eleverna visade ett motstånd till att prata och 

diskutera i helklass. Istället tvingades jag till att ensam driva samtalet vilket i efterhand bidrog till 

funderingar om budskapen förmedlades. 

7.3 Motstånd och kränkande normer 
Förutom tystnaden som låg i klassrummet då jag försökte få igång en klassrumsdiskussion om 

normer upplevde jag inget verbalt motstånd från eleverna, riktat mot mig som förmedlare. Jag var 

ändå intresserad av att höra vad eleverna tyckte om att arbeta med normer på det sättet vi gjorde.

Agnes: Alltså, ja det var väl bra. För det var ju annorlunda än vad vi har gjort innan så det var ju 

kul när det blir annorlunda saker.

Iris: Man blir ganska glad när det blir något helt annat än vad man har gjort innan. Det blir typ 

spännande.

Agnes: Men alltså, det var jättemånga som inte var så engagerade när vi gjorde det där med 

normer, alltså när vi hade det där med teorilektionerna. Men jag tror att det var för att vi har 

jobbat jättemycket med det innan. Men vi har jobbat jättemycket med normer också. Så alla 
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kände väl att såhär ”Ah, vi kan det här!” Så det var väl lite därför. Men jag tänker att om det är 

nya ämnen så kanske det är lite roligare att diskutera saker som folk tycker olika om. För de 

flesta har ganska lika tankar här så det blir inte så jättemycket diskussioner.49

Detta styrktes även av två elevers exittickets som efter lektionen svarat på frågorna: Vad har du lärt 

dig? Vad kändes svårt? Vad tar du med dig från lektionen?

Inget kändes svårt, onödig lektion
—————————————————

Lärde mig inget

Enligt Agnes var alltså en förklaring till motståndet att prata inför klassen om detta ämne delvis att 

klassen redan arbetat mycket med normer innan. Men även bland andra lärare fanns ett motstånd till 

detta arbete med normer. När jag och bildläraren gick och åt lunch den dagen hörde vi i matsalen att 

eleverna diskuterade det som vi gått igenom på bildlektionen och en lärare kom fram till oss och 

”tackade” sarkastiskt att vi nu gjort alla elever normkritiska vilket jag förstod genom hens 

kommentar att hen ansåg var besvärligt nu när eleverna tog form som kritiska varelser. Och kanske 

finns ett motstånd mot ett ickeförtryckande arbete för att det inte bara besvärar hur vi tänker och 

känner gällande andra utan också främst oss själva.  50

I övningen som vi gjorde dagen innan om vilka normer eleverna kan se på skolan kom det 

upp tre sociala normer som bryter mot skolans värdegrund vilka var Bögskämt, Killar trycker ner 

tjejer och Sexuella skämt om tjejer. Dessa normer sågs av eleverna som skämt men användes i 

kränkande syfte och hade blivit så använt att eleverna vant sig vid denna jargong. På detta sätt 

användes humor och skämt av eleverna för att ”legitimera” kränkningar mot varandra. Jag tror att 

detta är något som lärare behöver arbeta konstant med genom hela skolgången och ju lägre i 

klasserna en börjar, desto mer av detta får eleverna med sig upp i åldrarna. Många av de yngre 

eleverna ser upp till de äldre och vissa tar också efter när de ser hur de äldre beter sig. Så om ett 

sunt bemötande kan hållas mellan eleverna tror jag att det smittar av sig till övriga elever precis som 

skällsorden gör.

”Genom att öva på förändring kan vi pröva andra rum och identiteter och därmed nå nya sätt 

att agera. Precis som vi behöver gå utanför invanda ramar när vi vill inspireras till nya tankesätt, 
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behöver vi också utmana vårt görande för att skapa nya handlingsutrymmen.”  Jag skapade därför 51

inför den här lektionen en ny workshop som gick ut på att eleverna i grupp fick formulera exempel 

på hur det går att säga ifrån till någon som beter sig kränkande mot en själv eller någon annan. 

Materialet tog jag från BRYT!  där övningen gick ut på att benämna, kritisera, säg vad du vill om 52

du blir bemött på ett kränkande sätt (den sista kommentaren Säg vad du vill ändrade jag från BRYT! 

till uttrycka din åsikt då jag tänker att säg vad du vill kan tolkas fel av eleverna där de har möjlighet 

att säga precis vad de vill och skulle då kunna säga något kränkande tillbaka.) Mitt syfte med 

övningen var att skapa sätt att kunna bryta kränkande mönster genom att säga ifrån utan att kränka 

tillbaka.

En elev uttryckte att det kanske var bra att göra den här övningen men att hen ändå inte 

skulle använda sig av det här upplägget att benämna, kritisera och uttrycka sin åsikt då det skiljer 

sig från vardagsspråket de är vana att prata och att det låter stelt att uttrycka sig på detta sätt. Vi 

diskuterade då lite kring hur det skulle gå att säga ifrån på ett mer naturligt sätt för dem men att 

ändå ha detta upplägg i baktanken. Det kan vara bra att benämna för personen som kränker vad det 

är personen gör eller säger som en upplever som kränkande och att själv då inte kränka tillbaka. 

Trots övningen Benämn, kritisera, uttryck din åsikt med fokus på att inte kränka uppstod det 

kränkande kommentarer i övningarna i form av uttryck som ”…och slutar bete din som om du har 

dyslexi. Stava rätt idiot!” ”Jag vill att du också kallar din mamma det.” (Hora) och ”hålla käft.” För 

mig visar detta hur strakt etablerade dessa kränkande normer i klassen är, och hur svårt det är att gå 

ifrån dessa invanda och, för dem, naturliga mönster. Till kommentaren ”När du stavar mitt namn fel, 

är du taskig och elak. Jag vill att du slutar anta att jag är basic och slutar bete din som om du har 

dyslexi. Stava rätt idiot!” användes humor i skapandet av denna kränkning. I denna situation kändes 

verktyget att ta till humor som en följd av en ny och osäker situation för dessa elever. Deras ögon 

utstrålade en rädsla och en osäkerhet och var ständigt sökande efter bekräftelse hos sina 

gruppmedlemmar. Deras kroppsspråk och rörelser var ryckiga och även när de skrattade hade deras 

ögon samma osäkra utstrålning. Elevernas tal i denna grupp var även den ryckig och gäll. När jag 

lyssnade på hur denna kränkning skapades i kommentaren uppfattade jag en osäkerhet och rädsla 

för det seriösa i denna övning. Det kändes som satt det blev farlig mark för dessa elever när de, på 

ett seriöst sätt, skulle skapa seriösa svar till något så laddat som kränkningar som de kanske själva 

fått uppleva riktade mot sig, eller där de själva varit medproducenter. När verktyget humor togs till i 

denna situation kändes det som att eleverna kunde ta distans till denna allvarliga situation och 

istället mötas i förståelse, skratt och flams. Det kändes även som om eleverna tog till detta verktyg 
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som ett sätt att visa på makt. Ofta användes kränkningar för att ta makt över en situation där 

eleverna själva blev kränkta. Ett hårt socialt klimat som visade på att ”om du trycker mer mig så ska 

jag trycka ner dig lite hårdare” för att ta tillbaka makten över de själva och situationen. 

När vi senare läste kommentarerna högt i klassen och pratade om hur vi kunde säga istället 

för de kränkande kommentarerna blev stämningen i klassrummet positiv och det kändes som om det 

fanns en glädje hos eleverna att få ta del av dessa ickekränkande kommentarer. Som om klassen fick 

en chans att pusta ut för en stund. Sekvensen avslutades med applåder vilket var ett härligt och 

positivt resultat från övningen som presenterade ett nytt sätt att hantera situationer på, där eleverna 

ges möjlighet att lyssna på varandra i en utsatt situation. Jag tror dock inte att en sådan övning vid 

endast ett tillfälle räcker för att eleverna ska kunna etablera ett nytt sätt att hantera kränkningar mot 

varandra. Samma dag uppstod en konflikt mellan två elever vilket resulterade i att den ena eleven 

kallade den andra eleven för just hora. Men till svar tog denna elev till sättet att benämna, kritisera 

och uttrycka sin åsikt som ett verktyg att hantera situationen istället för att kränka tillbaka. Här 

användes röstens volym och kroppsspåk som ett maktmedel istället. Men den ena eleven valde i 

denna situation det ickekränkande verktyget och kränkte inte tillbaka en enda gång under konfilken.

Reflektion

Det känns tungt och lite hopplöst att undervisa elever om normmedvetenhet när andra lärare på 

skolan, som även de ska vara förebilder för eleverna, aktivt motarbetar normkritik med 

kommentarer och genom att exkludera detta från sin undervisning. Mitt mål med denna 

undervisning är att öppna upp elevernas ögon och förståelsen för normkritik och normkreativitet 

vilket försvåras om de i andra klassrum på skolan uppfattar ett motstånd mot detta. Blir arbetet 

med normer då trovärdigt eller känns det oväsentligt om inte alla vuxna praktiserar detta, eller 

istället aktivt visar motstånd?

7.4 Elevernas gestaltning
Som gestaltning hade eleverna fått i uppgift att utmana en social norm genom att använda sin egen 

eller någon annans kropp, skolans rum eller närmiljö och ett föremål i en normkreativ gestaltning 

genom fotografi. Fotografiet skulle de sedan bearbeta med collageteknik för att förstärka sitt 

budskap. Först hade jag tänkt att eleverna skulle arbeta i par då jag hade en föreställning om att de 

skulle kunna arbeta snabbare och ta hjälp av varandra både idémässigt och i utförandet. Jag såg 

också framför mig att det skulle vara lättare för eleverna att kunna stå för sin idé och för sitt 

utförande om de var två som låg bakom arbetet. Men just på grund av att det var en så pass snabb 

uppgift så hade bildläraren funderingar om bedömningen av arbetet. Hur skulle vi kunna bedöma 

arbetsinsatserna på varje enskild elev när det var så kort tid till att hinna se processen? Jag 
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presenterade därför uppgiften som en gestaltande workshop där de i par skulle hjälpa varandra 

med idéer och med att fotografera men där de sedan skulle arbeta enskilt. I efterhand tror jag att 

eleverna just i den här klassen hade haft lättare att arbeta i par genom hela arbetet då detta var en 

klass vars styrka låg i att arbeta i grupp.  
Eleverna fick som första steg i gestaltningsarbetet skriva ner sin idé för att på så sätt få 

fram en snabb idéskiss i form av skrift som de inte behövde lägga ner tid på att teckna. Till 

fotograferingen samma lektion fick de cirka en halvtimme. I slutet av lektionen skulle de maila 

sitt fotografi till bildläraren som skulle ha möjlighet att skriva ut dessa till nästa lektion. Men det 

var enbart ett fåtal elever som genomförde den punkten. Eleverna spreds för vinden med telefoner 

och kameror i händerna för att fotografera. Några satt kvar i klassrummet och ville ha stöd med 

att komma på idéer och många av eleverna blev som handlingsförlamade. Det var tydligt att detta 

var något helt nytt för dem. Och att arbeta med ett budskap i sin bild uttryckte fler elever att det 

aldrig gjort förut.  
Eleverna hade svårt att motivera sig i detta arbete. De som inte hade en tydligt idé med sitt 

budskap till sin gestaltning fastnade och hade svårt att se en mening med arbetet. Jag hade tänkt att 

detta arbete skulle bli som en workshop med snabba resultat, men svårighetsgraden på uppgiften 

kanske hade lämpad sig bättre till fler lektionstimmar. Något jag tror hade underlättat för eleverna 

hade varit om det hade funnits mer tid till idéarbetet med budskapet och tid till att formulera en 

tydlig plan för gestaltningen. Kanske skulle en blankett även i denna uppgift göra det tydligare för 

eleverna vad de själva ville göra. Då hade de getts en större möjlighet att vara helt klara med sin 

tanke och idé innan de fick sätta igång med fotograferingen och gestaltningsarbetet. De frågetecken 

som eventuellt kommer upp skulle också i ett tidigt stadie kunna redas ut, kanske redan innan 

fotograferingen. Istället kom alla frågor upp under arbetets gång och vissa elever ändrade idé under 

varje lektion då de kände att gestaltningen som de fotograferat saknade budskap. Trots att jag tyckte 

att uppgiften var styrd blev det ändå inte en tillräcklig balans mellan styrning och kreativt utrymme 

som är en så viktig parameter i skapandet av uppgifter. Men enligt bildläraren var detta en klass som 

ständigt behövde mer tid för att bli klara med sina arbeten. Till stor del handlade det om att eleverna 

behövde lång tid på sig att genomföra uppgifter. Mycket av lektionstiden ägnades även åt till att 

”sitta av” lektionen, då de inte jobbade. Ingen av eleverna blev klara med sina arbeten dagen då 

gestaltningen skulle lämnas in. Eleverna fick ytterligare tre lektionstimmar på sig att arbeta med 

detta men då redovisningsdagen, som var framflyttat flera veckor, ägde rum, var det bara hälften av 

eleverna som kunde redovisa färdiga resultat. Hälften av dem hade inte uppnått alla kunskapskrav 

som fanns med i uppgiften, trots att vi hade gått igenom uppgiften flera gånger. Vi läste den högt i 

klassen vid introduktionen, alla elever fick uppgiften utskriven på papper. Dessutom stod alla mål 

skrivna på tavlan vid varje lektionstillfälle. Jag hade även under lektionerna påmint eleverna om 
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budskapet men trots det var det många elever som inte genomförde detta moment. Många använde 

istället budskapet som en efterkonstruktion. 

8 Tolkning och resultat 

8.1 Normer i klassrummet  
Av de normer som eleverna själva kunde se i sin närmiljö var över hälften ytliga normer och resten 

beteendenormer. Av de ytliga normerna handlade majoriteten om tjejers utseende, vilka, i en 

workshop, nämndes totalt nio gånger. Killarnas utseende nämndes endast en gång och okönde 

normer fyra gånger. Utifrån det här resultatet blir det tydligt för mig hur samhällets strukturer färgar 

elever redan i tidig ålder där tjejer objektifieras och döms hårdare på grund av sitt utseende än vad 

killar gör. Denna struktur förekommer även i samhället i stort och det visar att detta mönster börjar 

ta form och upprätthållas redan i skolan.

Ett resultat som studien visar är att elevernas styrka ligger i att arbeta i grupp och diskutera 

med varandra för att få idéer. Därför gick nästa workshop ut på att, eleverna i grupp, skulle få 

utmana sig ännu mer för att se om de kunde upptäcka fler normer på skolan. Jag upplevde att det 

mest effektiva sättet att få eleverna att bli aktiva i idéarbetet var om de fick svara på tydliga frågor. 

Därför fick de nu en blankett att fylla i med frågorna: 1. Vilka normer kan vi se här på skolan? 2. 

Hur visar det sig? Efter att vi hade pratat om att eleverna i tidigare övning uppmärksammat tjejers 

utseende mer än killars så var det nu fler som istället för att skriva ”Tjejer har smink” skrev ”Killar 

utan smink”. De nämnde kroppsnormer med låg vikt, normerande längd och att det råder en 

vithetsnorm på skolan. De nämnde klassnormer där eleverna förväntas ha mobiltelefon, dyra 

märken på kläderna, tillgång till att regelbundet kunna spendera pengar, samt en strävan efter att få 

bra betyg så att de i framtiden kan få ett bra jobb med hög lön. De nämnde även olika 

beteendenormer som grupperingar, att det är viktigt med sociala relationer utanför skolan, normer 

om att gnälla på och vara missnöjd med skolan och en norm om att killar trycker ner tjejer. De 

upplevde också att det fanns en heteronorm då eleverna på skolan antogs vara hetero både av lärare 

och andra elever. Men också att bögskämt användes i kränkande syfte och att det förekom sexuella 

skämt om tjejer främst bland killar.

De normer som jag själv uppmärksammade i arbetet med eleverna var främst grupperingar 

och ett exkluderande bemötande till den som bröt mot denna norm. Studien visar också en norm där 

eleverna gjorde motstånd mot att prata framför klassen. I detta sammanhang gavs endast ett fåtal 

elever makt och utrymme att prata. Där fanns även en rädsla för vad klasskamraterna skulle tycka 

och säga när någon öppet uttryckte sin åsikt. Studien visar också att det förekom kränkande normer 

bland eleverna som hade etablerat sig i elevernas vardagsspråk. Kränkningarna användes flitigast i 
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skämtsamma kommentarer och eleverna reflekterade sällan över vad de sade i kränkningarna eller 

varför de valde att kränka. Dessa skämtsamma kränkningar användes för att skapa samhörighet 

mellan olika elever och som försvar när en elev själv blev kränkt. 

Resultaten visar ändå en öppenhet från eleverna, då de faktiskt försökte reflektera över detta 

beteende till viss mån, när vi arbetade med normmetvetenhet och när jag aktivt påminde dem om 

deras kränkande beteende. Och just denna öppenhet gav mig hopp om att eleverna skulle kunna bli 

medvetna om sina exkluderande och kränkande beteenden. Jag fick även hopp om att detta beteende 

är något som skulle kunna utmanas och förändras i ett normmetvetet arbete om det fick ta större 

plats under längre tid.

8.2 Arbetssätt för synliggörande av normer 
En introduktion för ämnet som ska behandlas under bildlektionen kan gå till på olika sätt. Min 

studie visar att ett långt föredrag av läraren inte var det mest effektiva och inspirerande sättet för 

eleverna att ta in information på. Ett mer inkluderande resultat var att arbeta med kortare workshops 

i grupper där eleverna var aktiva producenter. Ett resultat av studien visar att media som 

inspirationskälla i bildundervisningen kan vara ett sätt att få syn på normer. Genom att arbete med 

media som material kan vi titta på vilka människor som får synas. Vi kan se hur män respektive 

kvinnor porträtteras och om olika typer av sexuell läggning och funktion visas. Att titta på olika 

typer av media, att diskutera och att omskapa är sätt som jag genom min undersökning fått prova på 

och som har behandlat ämnet normer från olika håll.

Detta arbete har innehållit många diskussioner i grupper. Eleverna fick även svara skriftligt 

på frågor som gav tydliga resultat till min undersökning. Dock kan dessa workshops innehållande 

muntligt och skriftligt arbete uppfattas som att de inte är specifikt riktade till bildlektioner. Men i 

det centrala innehållet i kursplanen för bild i årskurs sju till nio nämns:
- Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur 

dessa perspektiv kan utformas och framställas. 
- Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
- Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
- Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Detta tycker jag stärker att även ett muntligt och skriftligt arbete kan få ta plats även i bildämnet. Ett 

resultat som jag kunde se från detta arbete är att diskussionerna berikade arbetet med temat normer. 

Detta arbete kan göras även mer bildrelaterade som bilduppgifter i en kombination med tekniker 

och material anpassade efter kursplanen i bild. Jag anser också att den workshop vi gjorde om 

normer i media är lämplig att utveckla till fler arbeten inom bildämnet.
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Ett annat viktigt resultat i detta arbete tycker jag visar på att enskilda lärare inte alltid kan rå 

på hegemoniska strukturer. Risken med att ensam, som pedagog, kämpa för en normkreativ 

klassrumsstruktur kan bli att en får att kämpa väldigt hårt. Resultatet en vill uppnå i form av en 

förändring blir då kanske så pass liten eller långsamt att det kan kännas hopplöst att driva på denna 

typ av förändring. En risk kan därför bli att en stället ger upp. Därför är vikten av ett kollektivt 

arbete avgörande i arbetet med normkreativitet. För att skapa en kollektiv och långsiktig process för 

ett omfattande förändringsarbete av klassrumskulturer där unga människor bevisligen far illa tror 

jag att det är nödvändigt med lärarstödsgrupper och nätverk.

8.3 Normkreativitet och bildundervisning 
För att göra bildundervisningen normkreativ behövs ett aktivt arbete som genomsyrar hela 

undervisningen. Det kräver delvis att vi ser igenom våra elevuppgifter med en kritisk och kreativt 

analyserande blick. Vi behöver rikta fokus på vad dessa förmedlar och hur vi kan bygga upp dem 

till att bli normkreativa. Hur vi använder språket är också en del i den normkreativa processen. 

Pratar vi till exempel om funktionsnedsättningar eller funktionsuppsättningar? Normkritikens 

uppgift i undervisningen är att synliggöra normer i både metodik och material för att 

normkreativiteten sedan ska kunna skapa förutsättningar för ett fritt lärande som alla elever kan 

känna sig inkluderade i.  Därför blir det undervisningsunderlag och materialval som vi presenterar 53

i form av bilder samt hur vi pratar kring dessa en viktig del i den normkreativa undervisningen. 

Genom att granska dessa kan vi göra en normkritisk ansats som synliggör vilka normativa 

föreställningar som styr undervisningsunderlaget och på så sätt välja att vara normkreativa genom 

att förändra dessa. I läroböcker presenteras ofta en begränsad bild av verkligheten gällande 

exempelvis funktion, kön och etnicitet.  Men som bildlärare har vi en större frihet och möjlighet 54

att skapa våra egna läromedel då vi inte är lika styrda i detta, vilket i det här avseende är till stor 

fördel. Om vi endast visar inspirationsbilder på vita, smala personer med full funktion varje gång 

har vi ju istället befäst dessa normer. Visar vi endast pojkar tillsammans med flickor när vi pratar 

om kärlek har vi något att jobba på i vårt normkreativa arbete. Detta var något som jag själv lade 

stort fokus på när jag skapade min bildpresentation om normer som jag höll för klass nio. Istället för 

att använda bilder på pojkar och flickor använde jag mig av tecknet för man och kvinna i ett försök 

att exkludera så lite som möjligt. Jag visade även tecknet för transsexuella för att visa på fler tecken, 

men säkert finns det fler tecken för kön och sexualitet som jag hade kunnat använda mig av som jag 

missade. När jag pratade om funktion visade jag bilder på trappor istället för det klassiska tecknet 

för en rullstolsburen person. Jag ville visa på att det är vårt samhälle som begränsar 
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framkomligheten för sina invånare istället för tvärtom. På detta sätt kan vi systematiskt lägga upp 

vårt undervisningsmaterial och ständigt ställa oss frågan om vi befäster normer med de bilder vi 

visar. Självklart ska vi också kunna visa bilder på människor om så är nödvändigt. Men då blir det 

istället viktigt att visa på en bredd.

En fördel med ett normkreativt arbete är att låta arbetet ta tid. All information behöver inte 

presenteras under en och samma lektion, vilket jag var tvungen att göra i denna undersökning. Det 

blir för tungt för eleverna att lyssna på. På detta sätt blir inte heller lektionen normkreativ om 

läraren, som den aktiva personen, föreläser medan eleverna som de passiva endast lyssnar. Då jag i 

denna undersökning hade så stora ambitioner med så kort tidsplan blev första dagen som en 

explosion i informationsinmatande, vilket var svårt för eleverna att ta in. Eleverna uttryckte själva 

att de hade uppskattat ett kortare föredrag och fler övningar där de själva fick vara aktiva. Även 

detta är en viktig del i det normkreativa arbetet. Att aktivt lyssna på eleverna och att ta hjälp av 

eleverna när en planerar uppgifter. Vad vill de göra? Och genom vilken metod tror de att de lär sig 

mest? Att inkludera eleverna i undervisningen och undervisningsplaneringen tror jag är ett effektivt 

sätt för att även göra eleverna motiverade till arbetet. 

Hur vi som lärare bemöter eleverna och genomför lektioner tror jag även är viktigt att 

reflektera över i ett normkreativt arbete. Till den första bildlektionen jag höll i denna undersökning 

hade jag förberett mig i flera veckor. Jag hade gjort en bildpresentation och skrivit manus till den, 

övat på och planerat föredraget i minsta detalj i en förhoppning om att kunna genomföra föredraget 

så bra som möjligt. Men min upplevelse efter denna lektion var istället att detta ledde till en stel och 

tung presentation. Jag hade inte nått det resultatet jag ville och prövade istället ett nytt upplägg till 

tillfälle två. Denna bildlektion planerade jag på några få timmar. Jag gjorde en ny, kortare 

bildpresentation och skrev ett nytt manus för att få det tydligt vad jag ville förmedla. Men manuset 

lämnade jag sedan hemma och pratade istället om det jag kom ihåg från vad jag skrivit. Jag provade 

alltså ett nytt arbetsupplägg eftersom jag ville ha en mer levande och friare presentation, ett samtal 

snarare är ett föredrag.  Detta upplägg kändes friare och mer verklighetstroget då en som lärare i sitt 

yrke inte har så mycket tid för förberedelser eller planering. 

Till lektionsplaneringen hade jag sedan dag ett valt att inte planera någon lektion förutom 

den första eftersom jag ville bygga de andra lektionerna utefter hur de första lektionerna artade sig. 

Det gjorde att min kreativitet blev friare och jag kunde lägga in saker i undervisningen som jag 

tyckte kändes relevant till följd av föregående lektion, snarare än att behöva känna mig bunden till 

ett förutbestämt upplägg. Jag uppskattade den här typen av arbetssätt och planering. Att den ena 

lektionen får ge förutsättningar åt den andra. Det känns som att lektionen på det sättet även blir mer 

relevant för eleverna och gör så att ämnesförloppet tar en naturlig väg. Detta arbetssätt bygger på en 
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öppenhet och känslighet för det oväntade, som jag anser är en viktig pedagogisk kompetens som en 

som lärare har stor fördel av i sitt arbete.

9 Slutdiskussion
Mitt syfte med denna studie var att utforska vad som händer i det bildpedagogiska sammanhanget 

när eleverna fick möjlighet att utforska normer i sin närmiljö. Jag ville synliggöra vilka normer 

eleverna själva anser att de lever i och undersöka hur de skulle gestalta detta. I studien fick dock 

elevernas gestalningar inget utrymme då de mest intressanta resultaten visades via de snabba 

workshops vi genomförde under bildlektionerna. I studien ville jag även utforska normkreativa 

metoder i bildundervisningen. Personligen har jag nu fått prova på dessa arbetssätt och kommit 

fram till resultat och förslag på hur ett normkreativt arbetssätt kan användas och utvecklas i 

framtida lektioner. Normkreativa lektioner kan med fördel fokusera på den aktiva eleven snarare än 

den aktiva läraren. Långa föredrag ledda av läraren kan istället bytas ut mot elevledda föredrag eller 

workshops där eleverna blir aktiva i kunskapssökandet. Gruppregler framtagna av eleverna själva 

kan ligga till grund för ett hållbart inkluderande klassrumsklimat där eleverna kan sortera bland 

önskvärda beteenden utifrån sina förutsättningar. Även att låta eleverna själva vara delaktiga i 

lektionsplaneringen till viss mån kan bidra till normkreativa lektioner, samt till att höja elevernas 

egen motivation. Ett aktivt samarbete mellan kollegor är även det en grundsten i att kunna bedriva 

ett normkreativt arbete. 

Som lärare har jag stor makt att skapa ett socialt utrymme för eleverna att röra sig inom. 

Genom att göra eleverna normmedvetna och genom att arbeta med normkritik och normmetvetenhet 

kan jag bidra med ett större rörelseutrymme för mina elever. Men för att kunna bedriva denna typ av 

undervisning behövs både tid, kunskap, ödmjukhet och samverkan. Förändringsprocesser tar tid, att 

lära om tar tid och därför krävs ett arbete med dessa frågor genom hela skolan på bred front. Att 

arbeta med dessa ämnen som teman som dyker upp här och där utan kontinuitet räcker inte. Vi 

behöver ha normkritik och normkreativitet som ett synsätt som ständigt ligger som grund i 

läraruppdraget. 55

Men för att vi ska kunna arbeta på detta sätt krävs också fortbildning och kunskap. Som 

lärare behöver vi få möjlighet att förstå och bli trygga i detta arbetssätt för att kunna bedriva det 

med eleverna. Men vi behöver också vara snälla mot oss själva. Vi behöver vara ödmjuka inför att 

förändringsprocesser är svåra, att de ofta innebär misstag och att dessa är givande. Och vi kommer 

att göra misstag i vårt normmedvetna arbete. Det ingår i en ständigt pågående inlärningsprocess. 

Det vi måste passa oss för är att ge upp bara för att det vi gjorde inte blev så bra, eller i rädslan att 
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göra fel på nytt.  När det gäller den normkritiska pedagogiken så är dessa misstag möjligheter att 56

få syn på våra blinda fläckar och ge oss chansen att omlära och störa vår bild av kunskap, elever och 

oss själva. Om vi lyckas se misstagen på detta sätt så blir det normkritiska arbetet ännu mer 

intressant. Det blir ett ständigt upplevelsebaserat lärande, även för oss som lärare.57

I den tidigare forskning som presenterats som behandlat normkritik och 

normkreativitet har Lucas kommit till slutsatsen att det inte går att säga hur normkritisk 

undervisning bör gå till samt att det inte går att ge ut en allmän metodik för att handleda lärare i 

detta arbete. Jag håller med Lucas till viss del. Alla olika skolklasser består av grupper av olika 

människor med olika personligheter och erfarenheter. Därför tror inte jag heller att det går att ge ut 

en metodik för hur varje undervisning ska gå till. Däremot ser jag stora fördelar med normkritiska 

material som Bryt!  som hjälpmedel i detta arbete. För att kunna bedriva en normkritisk och 58

normkreativ undervisning så behöver vi få kunskap och vägledning. Min studie har visat att lärare 

med fördel kan ta hjälp av liknande material för att bygga upp en undervisning som passar det 

specifika ämnet och den specifika gruppen.  Karin Domeijs studie är ett exempel på hur en 59

normkreativ uppgift skulle kunna användas i skolan. Genom sin studie har hon belyst könsnormer 

och ytliga normer som var några av dem vi diskuterade i klassen i min undersökning och jag skulle 

gärna prova hennes upplägg i en normkreativ undervisning.  60

Den normkritiska och den normkreativa pedagogiken är en resa, vi vet aldrig vart det 

bär av och det är det som gör det spännande. Resan kan ge både pedagoger och elever tillfällen att 

vidga sin kunskapshorisont och möjligheten att göra val kring vilka vi vill vara utan att begränsas 

av vissa för givet tagna normer eller för den delen begränsa andras livsval. Har vi inte försökt så vet 

vi i alla fall med säkerhet att inget utrymme kommer skapas och inget kommer förändras. 61
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Bilagor 

Bilaga 1 – Manus till keynote

Normer 

1. Den här terminen skriver jag mitt examensarbete som är ett valfritt arbete där jag har valt att 

jobba tillsammans med er. Jag vill i mitt arbete undersöka hur elever - alltså ni - ser på 

normer i er närmiljö och undersöka hur ni väljer att gestalta dessa normer.  

Jag kommer nu, tillsammans med Anna att genomföra en normkreativ undervisning som 

kanske skiljer sig lite från den klassiska klassrumsundervisningen i bild som vanligtvis 

fokuserar mycket på tekniker och material. Men i den här undervisningen kommer vi att 

lägga lika mycket tid på förberedelser och på idéarbetet inför gestaltningen som vi kommer 

lägga på själva gestaltningsarbetet. Och just vad ordet normkreativ betyder hoppas jag att ni 

har lärt er efter det här arbetet. 

2. Film - HBTQ 

3. Normer är alltså idéer, föreställningar och oskrivna regler som formar oss som individer, 

våra relationer till andra människor och hela samhället. Normer är värderingar hos en själv 

som en kan ha reflekterat mer eller mindre kring att en faktiskt har. I alla sociala relationer i 

samhället finns det normer som utgör gränserna för hur vi får och förväntas vara. Känner ni 

igen de här reglerna för hur vi får bete oss? Eftersom normer skapas i mötet mellan 

människor är de också föränderliga och ser olika ut beroende på tid och plats. 

4. Alla här inne kanske inte har hört talas om ordet norm förut men många känner nog igen det 

här ordet - normal. Och de orden - som vi ser - hör ihop. Hur många här inne har känt sig 

normal någon gång? Hur känns det då att känna sig normal? Det kan kännas neutralt. Det 

kanske inte upplevs som värdeladdat. Att känna sig normal är ingen påträngande känsla, du 

bara är. 

5. Ett exempel på normer är när jag pratar framför er i klassrummet. Positiv norm som 

förenklar kommunikationen från mig till er. Och det är först när vi bryter mot en norm som 

vi får syn på normen. Känner ni igen det här?  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6. Normer handlar om makt och avgör hur vi ser på andra. Den som rör sig inom normen har 

makt att bete sig som den vill, utan att behöva förklara sig. Det gör också att många som rör 

sig inom normer kanske kan tycka att personer som inte gör det är lite konstiga. Att dom inte 

är lika bra eller att det är något fel på dem för att de är annorlunda. 

7. Få höjer exempelvis på ögonbrynen när en tjej berättar om sin nya pojkvän. 

8. Eller när en kille väljer att bära skjorta och byxor till skolavslutningen eftersom det följer 

normerna. 

9. Men om en tjej istället berättar om sin nya flickvän?

10. Eller om en kille kommer i kjol och matchar kläderna med nagellack? 

11.Med små förändringar blir de båda normbrytare - de bryter mot normerna - och går emot de 

oskrivna reglerna för hur en tjej respektive en kille förväntas vara. Känner ni igen de här tecknen? 

Vad betyder det? Tänkte ni på att tecken för kvinna är rosa-rött och tecknet för man är blått? 

Normer kan också visa sig i färg. 

12. Att alla förväntas vara antingen tjej eller kille är även det en norm. Känner ni igen det här 

tecknet? Vad betyder det? 

13. Och det här är normer som begränsar. Som säger att vi inte får leva hur vi vill utan att bli 

ifrågasatta och som säger att vissa människor är mer värda än andra. Har ni några exempel på en 

begränsande norm? 

14. En norm skulle kunna liknas vid en fotbollsplan där det går att stå olika långt från planens mitt, 

där mitten är normens centrum. Den som står i mitten har ett stort handlingsutrymme, kan röra sig 

fritt och slår sällan i kanterna. Medan den som befinner sig i utkanten ofta slår i kanterna och har ett 

mindre utrymme att röra sig på. Det här leder till att vi får olika uppfattningar om normer beroende 

var på planen vi står. Och den som står i mitten kanske inte ens märker att det finns några normer. 

15. En norm som präglar vårt samhälle är vithetsnormen. Den finns överallt men kan vara svår att se 

om du själv faller inom den. Ni ser den när ni ser på tv, läser en tidning eller på reklampelare på 

stan. Känner ni igen den? Börja titta omkring er på reklampelare, på sociala medier och på tv och se 

om ni kan hitta vithetsnormen där. Och det begränsande med vithetsnormen är att det nästan bara är 
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vita personer som visas i samhället trots att Sveriges befolkning har så många olika nyanser av 

hudfärg. 

16. Vilka hudfärger tillhör då vithetsnormen? Vanligtvis delas hudfärg in i sex olika grupper. 

Hudtyp 1-6 - där hudtyp 1 är mycket ljus hudfärg...  

De kategorierna har vanligtvis.... ursprung  

Hudtyp 3 är beige hudton och har vanligtvis ... ursprung. 

Och det är alltså hudtyp 1 och 2 som ingår i vithetsnormen. 

17. Rasifiering. Personer med hudtyp 1-2 kallas alltså för vita personer. Personer med hudtyperna 

3-6 kan ibland kallas för rasifierade personer. Ordet syftar till att beskriva begränsande normer och 

sociala konstruktioner som placerar människor i fack. Det är ett ord som visar på de negativa, 

orimliga föreställningar om att människor baseras på ”ras” och ifrågasätter varför personer med vit 

hy har större makt och status än personer med annan hudfärg. Ordet rasifiering är alltså inget 

skällsord eller nedvärderande ord mot den ratificerade personer utan är ett ord som kritiserar 

vithetsnormen. Det betyder inte heller att det är fel att vara vit utan det är just normen som 

kritiseras. 

18. Ett annat viktigt exempel på normer är ursprung. Personer som aldrig har fått frågan om sitt 

ursprung i Sverige, behöver inte känna sig ifrågasatt som svensk. 

19. Ett annat exempel är funktion. En person som kan gå kanske sällan tänker på att staden är full 

av höga trottoarer och trappor. 

20. Det begränsande med funktionsnormen är att samhället till största del är anpassat till människor 

med full funktion. Ordet funktionshinder betyder idag att en person är fysiskt eller psykiskt hindrad 

men borde egentligen betyda att det är samhället som är hindrande för personen. Därför kan vi 

istället använda ordet funktionsvariation som är en mer inkluderande benämning och visar på att 

alla människor, även du och jag, har olika typer av funktionsvariationer. 

21. För en viktig del i hur normer skapas och upprätthålls är genom vilka ord vi använder och vilka 

ord som finns omkring oss. Därför blir det så viktigt att fundera på vilka ord vi använder, hur vi 

använder orden, varför vi använder orden och vilken betydelse de laddas med. Att själv tänka på 

vilka ord vi använder är viktigt för att bidra till ett samhälle där alla trivs och mår bra. Kan ni ge 

exempel på fler ord som är viktigt att tänka på hur vi använder? 
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22. Alla personer har lika stort värde oavsett normtillhörighet. Och med det menas att oavsett vilka 

normer du tillhör eller inte tillhör så är du inte mer eller mindre värd än någon annan. Att inte 

befinna sig inom normen och våga trotsa den är modigt och det är alla människors rättighet att få 

vara som en vill. 

23. Vi kan tänka oss att normen är som en väg som alla går på. Det är väldigt lätt att bara hänga på i 

ledet och gå samma väg som alla andra, trots att det finns ett ändlöst antal vägar att gå. Vi skulle 

kunna gå en annan väg. Men gör vi det blir vi plötsligt väldigt synliga och alla som går på vägen 

bredvid kommer vända sig om och undra varför du går på din väg och inte på samma väg som alla 

andra. Dom kommer ropa på dig och försöka få över dig på sin väg men om de inte lyckas kanske 

de istället börjar stöta ut dig och ropa elaka saker. 

24. Normer kan vara en viss klädstil, ett visst märke och en viss frisyr. Personer som anpassar sig 

efter normen ses ofta som dem som har mest koll på saker. Som ”vet” vilken klädstil som är inne 

eller som ”vet” vilka märken som är töntiga och det ger dessa personer status och makt. De som då 

inte har den rätta frisyren, de rätta kläderna eller det rätta märket får då ofta en stämpel på sig att 

inte ha koll att vara mindre värd och fråntas på så sätt status och makt och det är ytterligare ett 

exempel på normer som begränsar. 

25. Vad är då normkritik? Jo, normkritik är när vi uppmärksammar normer och ifrågasätter dem. Vi 

kan se det som att vi riktar strålkastarljuset mot en norm och ifrågasätter om det bara behöver vara 

på det sättet. Ofta fokuserar normkritiken på de stora normerna i samhället så som vithetsnormen, 

heterosexualitet, könstillhörighet, funktion, etnicitet, klass osv. 

26. Vad är då normkreativitet? Jo, normkreativiteten kan komma som en handling efter att vi varit 

normkritiska. Om du upptäcker en norm som du tycker skulle kunna utmanas och utmanar den 

normen blir du normkreativ. 

27. Oftast kanske vi inte själva vet varför vi tycker som vi tycker eller varför vi beter oss som vi 

gör. Normkritik i vardagen skulle kunna vara att fråga sig: - Varför hälsar jag bara på samma 

personer varje dag?  

- Varför retar jag och trycker ner andra som inte tycker som jag? 

- Varför jag umgås med de här personerna trots att de beter sig illa utan att säga emot?  

- Och att ställa sig frågan: Vad kan jag göra för att förändra det här?  

- Har ni fler exempel på något normkritiskt i vardagen? 
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28. En normkreativ handling i vardagen skulle då kunna vara att: Har ni något exempel på en 

normkreativ handling? 

29. Normer är bra när de gör det lättare för oss att leva men det ska inte bli svårare att leva för den 

som inte tillhör en viss norm. Men utvecklingen går framåt. Idag är det sällan något problem att 

som tjej i Sverige klä sig byxor, något som tidigare i historien var helt tabu. Och för något år sedan 

fanns bara den gula handen som mer liknar en ljushyad hand med en mörkhyad hand. Och tack vare 

normkritik och normkreativitet har det skapats emojis med fler hudfärger än en. 

30. Film - Friends 2009 där vi får se en kille som blir mobbad för att ha en hårfärg som inte passar 

in i mobbarnas norm. Och det är just det som är det kluriga med normer. Att i ett visst sammanhang 

eller med en viss grupp människor så kan du passa in i normen men i ett annat sammanhang med en 

annan grupp människor så passar du inte in i normen. Och det är också ett exempel på när normer 

blir begränsande. 

31. Som sagt så behöver vi normer för att kunna leva tillsammans. Och många normer är bra som 

att vi inte spottar varandra i ansiktet eller går in i andra människor på stan. Det är heller inget fel på 

att röra sig inom normen eller att tillhöra en viss norm. Alla människor gör det på något sätt. Men 

att få syn på att vi faktiskt har en massa normer i samhället och förstå varför vi agerar som vi gör är 

viktigt för att också kunna få verktyg till att vara med och påverka de begränsande normerna som 

förtrycker och exkluderar människor. Och alla kan ju inte ändra på allt men alla kan förändra något 

litet genom en microhandling. 

32. Som vi pratade om innan i den normkreativa vardagen.  

Och det räcker långt att bara ha tänkt tanken och att ha fått syn på EN grej. 

33. Så då är frågan inför det här arbetet som vi kan ställa oss: - Vilka normer finns omkring dig?  

Och det är det som vi nu kommer att jobba med. 

34. Gruppregler - Det är viktigt att det finns utrymme för olika åsikter, men det får aldrig vara på 

bekostnad av någon. Att slippa bli utsatt är viktigare än att ha möjlighet att uttrycka precis allt en 

tänker och tycker. 

35. Poängjakt!  

36. Exitticket  

37. Tack för idag - Hur har det känts? Har det känts jobbigt?  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Bilaga 2 – Poängjakt!

Poängjakt! 

• Dela in klassen i 6 lag med fyra elever i varje lag.  

• Dela ut 2 kategoripapper, 2 tidningar, saxar och lim till varje lag.  

• Kom överens om gruppregler. Det är okej att säga ”pass” och ”jag vet inte”. 

Nu är det poängjakt! 

1. Ni har alla fått två papper framför er med två kategorier på personer som ni ska försöka hitta 

i tidningen. 

2. När ni hittar en person med er kategori klipper ni ut den och klistrar upp den på ert 

kategoripapper. 

3. Vissa kommer hitta många personer och vissa kanske inte hittar någon. Ni får ett poäng för 

varje person med er kategori som ni hittar. 

4. Vissa kanske slutar med noll poäng och vissa kanske har flera poäng. 

5. Ni kommer ha olika förutsättningar för att ta poäng eftersom ni alla får olika kategorier  

så det laget som vinner är inte det laget som är ”bäst” på att hitta utan har förmodligen  

haft en större förutsättning för att hitta bilder. 

6. Ni har tio minuter på er och efter de tio minuterna ska vi räkna poängen. 

Genomförande

• Poängjakt 10 minuter 
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• Rast - Sätt upp bilderna på väggen. Sätt det pappret med flest bilder i sin kategori överst  

och den andra under så att det bildas två rader av bilder. Räkna personerna på varje  

kategoripapper och sätt en siffra i hörnet på varje papper. 

• Återsamling - räkna poäng  

Diskutera: 

1. Vad var lätt att hitta? Varför?

2. Vad var svårt att hitta? Varför? 

3. Vad hittade ni inte alls? Varför? 

4. Hur har ni tolkat bilderna? Hur har ni bestämt att en person är homosexuell/heterosexuell? 

5. Funkar flera bilder under samma rubrik?

6. Vad har vi fått syn på idag? Hur normer reproduceras. Exempel på begränsade normer och 

återskapandet av normer.

7. (Varför har vita personer större makt i samhället? Varför är det fler män som har maktpositioner 

när de flesta tycker att män och kvinnor har samma kompetens?)  

Avsluta med att eleverna får skriva en norm som de ser i sin närmiljö på en lapp och samla in. Låt 

eleverna även skriva en exitticket med någon tanke, fråga eller fundering de har efter lektionen. 

Berätta att det kan kännas tungt och jobbigt efter en sån här lektion med så mycket ny information 

och som kan påverka mångas tankar om sig själva. Om det är någon som vill ställa en fråga eller 

prata mer om det här går det bra att prata med mig eller Anna.  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Bilaga 3 – Elevuppgift

Normkreativ gestaltning 

I detta arbete ska du utmana en social norm genom att använda din eller någon annans kropp, 

skolans rum eller närmiljö och ett föremål i en gestaltning genom fotografi. Fotografiet ska du 

sedan bearbeta med collageteknik för att förstärka ditt budskap. 

Tidsberäkning: ca 3 lektionstillfällen

Arbetsgång:

1. Skriv ner din idé på hur du vill gestalta ett normkreativt socialt sammanhang tillsammans 

med ett föremål. Ange i din beskrivning vilken storlek du vill ha ditt fotografi utskrivet - till 

exempel A4 och/eller A3.

2. Ta hjälp av en vän och fotografera dig eller någon annan i din gestaltning.

3. Maila din bild till Anna.

4. Bearbeta det utskrivna fotografiet med collageteknik för att förstärka budskapet på din 

gestaltning.

5. Ge din gestaltning en titel eller kommentar som beskriver budskapet.

     Kunskapsmål:  

     Efter avslutat arbetsområde ska du ha förmåga att: 

• Utmana en social norm genom en normkreativ gestaltning med fotografi med ett tydligt budskap. 
• Efterarbeta ditt utskrivna fotografi med hjälp av collageteknik för att förstärka budskapet i din 

gestaltning. 
• Ge fotografiet en titel eller kommentar som beskriver budskapet.
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Kunskapskrav i slutet av årskurs 9 för betyget E 

Du kan framställa en normkreativ gestaltning genom fotografi som kommunicerar erfarenheter, 

åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att 

budskapet framgår. I arbetet kan du använda dig av fotografi och collageteknik på ett i huvudsak 

fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom 

kombinerar du former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan i det 

bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom ämnesområdet normkreativitet genom att 

bearbeta inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja 

handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan du presentera dina bilder med viss anpassning 

till syfte och sammanhang. Du kan tolka din bild och för då enkla och till viss del underbyggda 

resonemang med kopplingar till egna erfarenheter och företeelser i omvärlden.

Kunskapskrav i slutet av årskurs 9 för betyget C  

Du kan framställa en normkreativ gestaltning genom fotografi som kommunicerar erfarenheter, 

åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer 

så att budskapet framgår. I arbetet kan du använda dig av fotografi och collageteknik på ett relativt 

väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att 

skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar du former, färger och bildkompositioner på ett relativt 

väl fungerande sätt. Du kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom 

ämnesområden normkreativitet genom att bearbeta inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen 

formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. 

Dessutom kan du presentera dina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang. 

Du kan tolka din bild och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med 

kopplingar till egna erfarenheter och företeelser i omvärlden.

Tips! 
• Utmana normer genom:  

- användningsområden  
- uppförande 
- aktiviteter 

• Utmana tyngdlagen, perspektiv och utrymmen. 
• Tänk på hur kameran/bildpresentationen kan användas. 
• Om du inte vill synas på bild kan du fotografera dig i en vinkel där t.ex. ditt ansikte inte syns eller 

så kan du använda collageteknik så att vi inte kan se att det är du.
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Kunskapskrav i slutet av årskurs 9 för betyget A 

Du kan framställa en normkreativ gestaltning genom fotografi som kommunicerar erfarenheter, 

åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att 

budskapet framgår. I arbetet kan du använda dig av fotografi och collageteknik på ett väl 

fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan 

kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar du former, färger och 

bildkompositioner på ett väl fungerande sätt. Du kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer 

inom ämnesområdet normkreativitet genom att bearbeta inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen 

formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan du presentera dina 

bilder med god anpassning till syfte och sammanhang. Du kan tolka din bild och för då 

välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter och 

företeelser i omvärlden.
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Bilaga 4 – Workshop - ”Normer på Skolan”

Vilka normer kan vi se här på skolan?

Hur visar den sig?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________

Hur visar den sig?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________

Hur visar den sig?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________

Hur visar den sig?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________

Hur visar den sig?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________
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Bilaga 5 – Workshop - ”Benämn, kritisera, Uttryck din åsikt”

Det är alla människors ansvar att säga ifrån när någon behandlas illa: ansvaret ligger inte 

bara på den person eller grupp som utsätts. 

Exempel 1  

Benämn: 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Kritisera:  

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Uttryck din åsikt: 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Exempel 2  

Benämn: 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Kritisera:  

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Uttryck din åsikt: 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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          Gestaltning  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Elevernas gestaltningar  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