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Abstrakt 

 

Den här uppsatsen handlar om normkritik och till viss del funktionalitet. Det är en kvalitativ 

studie av 3 olika pedagogers sätt att arbeta med normkritiska frågor och syftet är att undersöka 

hur dessa pedagoger, som har anställning inom skolans alla olika former, från allmänna 

gymnasieskolan, genom gymnasiesärkolan och till grundskolan, arbetar med frågor som rör 

normkritik och funktionalitet. Frågeställningen berör de svårigheter och det motstånd som 

finns mot detta. 

Jag har tittat en del på hur skollagen, värdegrunderna och diskrimineringslagen är utformad 

och hur det går att praktiskt införa normkritisk pedagogik i vardaglig undervisning. 

Till uppsatsen har jag skrivit en konstnärlig bok och haft en föreläsning om normer och 

normkritik. Syftet med detta är att hitta en form för vidare lärande där jag kan hjälpa mig själv 

och andra att tänka och leva mer normkritiskt. Boken innehåller också akvareller som jag har 

målat under arbetets gång. De föreställer människoliknande figurer men jag tänker att det är 

upp till betraktaren att själv göra sig en åsikt om dessa.  

 

Nyckelord: Normer, normkritik, funktionalitet, särskolan, cripteori  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Den här uppsatsen handlar om normkritik och som återkommande bisats till den, 

funktionalitet, i bemärkelse av att ha en funktionsduglig kropp och likaledes psyke. Fokus 

ligger på normkritisk pedagogik, på hur normer fungerar och hur pedagoger kan inta ett 

normkritiskt perspektiv i sina arbetssätt. Jag kommer också in på varför vi idealiserar den 

funktionella kroppen. När vi talar om kroppen är det också oundvikligt att prata om begreppen 

kön och genus.  

Jag vill undersöka om och hur bildämnet kan vara ingång och startplatta för större mångfald i 

hur normer och kroppar kan och får se ut. Jag har klivit in i gymnasiesärskolan och där tagit 

del av en pedagogik som jag anser gynnar alla elever, inte bara de med särskilda behov, och 

tagit del av allmänna gymnasieskolan samt även grundskolan och sett vilka skillnader, främst 

inom betygssättning kontra omdömen, som föreligger där.  

Sen jag började studera på Konstfack har jag ofta funderat över frågor som feminism, genus 

och jämlikhet, och ofta med kroppen i fokus. Jag är intresserad av hur ideal skapas och 

upprätthålls genom bilder och visuell kultur och ställer mig kritisk till hur dessa tas upp i 

dagens skolform. Tack vare inblicken i gymnasiesärskolans förhållningssätt har jag påbörjat 

en vision om en skola som bygger på att alla är olika och ska behandlas därefter. 

1.2 Bakgrund 

Alla människor är olika och har olika behov, funktionsvariationer kan appliceras på alla. 

Första gången jag kom i kontakt med funktionalism var under en kurs, andra året på 

Konstfack. I den fick vi tillgång till: Crip Theory - en preliminär positionering skriven av 

Susanne Berg och Lars Grönvik. I texten kan jag läsa om hur normalisering problematiseras 

genom att vända på frågan och istället titta på den norm som är gällande, och därifrån få syn 

på hur t.ex människor med funktionsnedsättningar blir marginaliserade.  

Den tydligaste utvecklingslinjen representeras av den brittiska forskningstraditionen kring the 

social model. Denna modell innebär en förskjutning av synen på vad som skapar ett 

funktionshinder, från den enskilda personens fysiska/psykiska konstitution till det omgivande 

samhället och dess förtryckande strukturer. 1  

                                                           
1 Berg, S & Grönvik, L. (2007) Crip Theory – en preliminär positionering. En kort introduktion skriven inför ett seminarium 14/9 2007, 

Konstfack kurslitteratur  



5 
 

Jag återkommer till den texten senare i uppsatsen och den ligger till grund för mitt intresse i 

frågan.  

Jag funderar över om det inom skolan finns bristande kunskap inom området funktionalitet 

och det är vad jag vill undersöka med uppsatsen. Jag funderar även över om bildämnet är 

speciellt anpassat för normkritiska studier, då kroppen och andra samhällsaspekter är 

återkommande som pedagoger och andra hänvisar till i bildämnesundervisningen. Jag utgår 

till stor del från diskrimineringslagen, skollagen och skolans värdegrund, och tror att ett 

tydligt normkritiskt perspektiv är bra för att jobba mot diskriminering av alla slag. Judith 

Butler som är professor på University of California i Berkley och framstående filosof och 

forskare inom ämnet har ett belysande exempel. I filmen Examined life pratar hon med 

Sunaura Taylor, som har en cp-skada och är rullstolsburen, om att promenera. Sunaura 

nämner vid ett tillfälle att en av anledningarna till att hon flyttat till San Francisco är att staden 

är en av världens mest tillgängliga sett ur arkitektoriska och samhälleliga perspektiv. Hon 

förklarar att om exempelvis kollektivtrafiken är tillgänglig så är fler människor med t.ex. 

fysiska funktionsvariationer ute och rör på sig mer, vilket gör att andra människor vänjer sig 

vid dessa variationer.2 Det är dock viktigt att inte falla ner i den föråldrade 

toleranspedagogikens träsk,3 utan hålla oss till den mer konstruktiva normkritiska 

pedagogiken.    

1.3 Syfte 

I skolans värdegrund står det att skolan ska vara en plats som ska förmedla och förankra 

respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som 

det Svenska samhället vilar på. På skolverkets hemsida står dessa uppradade som fem olika 

punkter som skolan ska arbeta med specifikt. 

”Värdegrunden omfattar  

• Människolivets okränkbarhet 

• Individens frihet och integritet 

• Alla människor lika värde 

• Jämställdhet mellan könen 

                                                           
2 https://www.youtube.com/watch?v=k0HZaPkF6qE 20180315  
3 Toleranspedagogik är något som bland annat RFSL använde sig av i början av nittio-talet, som ett led i att få unga människor att vänja sig 

vid, och tolerarera exemplvis homosexuella i större grad än vad som gjorts tidigare. Den innebär i praktiken att den som är t.ex homosexuell i 
sin berättlese om detta försäkrar sina åhörare om att ”hen är precis som dem”, för att skapa tolerans hos lyssnaren och på så sätt få bort 

diskriminerningen. Detta insåg RFSL senare vara ett mindre lyckat drag då det skapade en bild av de homosexuella som avvikande, och 

gjorde de ambassadörer som föreläste om detta särskillt utsatta. Läs mer om detta i Bromseth, J & Darj, F. (2010) Normkritisk pedagogik, 
makt lärande och strategier för förändring. Uppsala. RFSL ungdom och centrum för genusvetenskap 

https://www.youtube.com/watch?v=k0HZaPkF6qE
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• Solidaritet mellan människor”4 

Det står också att ett bra sätt att arbeta med detta på är att använda sig av ett normkritiskt 

perspektiv.  

Med bakgrund av detta är syftet med den här undersökningen att reflektera över hur 

bildpedagoger kan arbeta med dessa frågor i sitt ämne, och hur normkritisk pedagogik kan 

vara ett bra sätt att komma tillrätta med diskriminering i alla dess former. Syftet är också att 

belysa vikten av att lyfta fram funktionsvariationer i diskursen om kroppar, jämlikhet och 

genus i bildämnet. Det finns ett stort område inom diskriminerings frågor som rör 

funktionalitet som är tabubelagt och inte ges samma förutsättningar som andra 

diskrimineringsfrågor. Jag vill också visa vilka möjligheter som finns inom ämnet och hur det 

kan föra utbildning överlag, framåt. 

1.4 Frågeställning 

- Vilka möjligheter och motstånd finns inför arbete med normkritik och funktionalitet i 

skolan? 

2. Empiri  

Jag startade med en webbaserad enkät som gav fem svar. Det är inte många svar men det som 

däremot kom ut av den var att inrikta undersökningen mot gymnasiesärskolan, då jag 

etablerade kontakt med den genom utskicket. Vid tre tillfällen har jag besökt olika 

bildpedagoger. De arbetar alla i olika skolformer och jag kommer benämna dem med 

initialerna B-L, F och P. Alla dessa svarade på mina i förhand ordning gjorda frågor. Till det 

kommer A, som svarade på ett skrivet frågeformulär.   

Det första tillfället var på en gymnasiesärskolas bildlektion. Jag fick kontakt med pedagogen 

B-L. Jag deltog som observatör i en halvtimmes lektion med fyra elever uppdelat i tre 

moment: temabok, målning och keramik i ungefär tio minuter vardera. Efter lektionen ställde 

jag förberedda frågor till B-L.5  

Det andra tillfället var på en allmän gymnasieskola med hantverksinriktning, där jag som 

observatör följde med bildpedagog F på en lektion i modeteckning med elever som går första 

                                                           
4 https://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund 20180504 
5 Se bilaga frågeformulär pedagoger särskolan   

https://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund
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året på skolan. Efter lektionen hade vi en intervju på ca 30 min där jag hade ett antal frågor 

som F fick svara på.6   

Det tredje tillfället var på en grundskola, där jag följde bildpedagog P på en bildlektion med 

klass 3 C. Innan, under och efter lektionen satt vi och pratade. Jag hade ett antal intervjufrågor 

som jag utgick från, men samtalet blev överlag fritt.7   

I gymnasiesärskolan valde jag att inte spela in intervjun eller ta några foton. Foton valde jag 

bort bland annat på grund av den lite mer utsatta position som elever i särskolan befinner sig i. 

Under intervjun med B-L var samtalsnivån sådan att det kändes fel att att göra en inspelning. 

Det finns däremot fältanteckningar som jag kommer utgå från och för att komplettera det 

material jag fick under observationen valde jag att kontakta B-L i efterhand och be henne 

svara skriftligen på ett antal frågor rörande specialpedagogik och normkritik.  

Samma sak gäller lektionspasset på den allmänna gymnasieskolan och grundskolan, med den 

skillnaden att jag fick tillgång till klasserna med kort varsel och inte hade tid att fotografera 

förloppet, samt inte förberett målsmäns godkännande. Även här finns fältanteckningar som 

underlag.  

Under de deltagande observationerna är jag medveten om att min närvaro  kan ha påverkat 

resultatet. Att specifikt observera pedagogernas normkritiska arbete blir också en tillgjord 

situation. Jag tror dock att de flesta av pedagogerna är så pass medvetna om sina egna 

metoder att min medverkan och plats i rummet blev marginell.  

Genom boken Normkritisk Pedagogik fick jag upp ögonen för boken Någonstans går 

gränsen  som gavs ut av RFSL Stockholm och är en lärarhandledning om kön, sexualitet och 

normer i unga människors liv. Sexualitet handlar i det här fallet om hur vi organiserar 

samhällen, hur identiteter konstrueras, hur över- och underordning skapas. Den är skriven av 

Gunilla Edemo och Jokaim Rindå, båda aktiva inom scenkonst med normkritiskt perspektiv, 

och efter att ha läst även den kontaktade jag Gunilla och frågade om hon kunde tänka sig att 

svara på några frågor. När vi väl pratade gjorde hon klart att just funktionalitet och 

funktionsvariationer inte var hennes område och hon inte ville klampa in och ta sig rätt att 

prata om något hon inte visste så mycket om. Det hon däremot kunde göra var att tipsa mig 

om andra personer i sitt nätverk, som var kunniga inom området och rätta personer att prata 

med. Via hemsidan SPSM ( Specialpedagogiska skolmyndigheten ) kom jag på detta sätt i 

                                                           
6 Se bilaga frågeformulär pedagoger allmänna gymnasieskolan 
7 Se bilaga frågeformulär pedagoger grund 



8 
 

kontakt med pedagog A. Hen arbetar på ett resurscenter för synskadade i Stockholm och 

kunde tänka sig att svara på mina frågor. Till A skapade jag ett frågeformulär som jag mailade 

och fick tillbaka med svar.8 

      3. Urval och avgränsning 

Jag har försökt få tag på pedagoger som arbetar på skolor över hela Sverige, med syfte att få 

en bred och bra spridning, såväl grund- och gymnasie-, som särskolor. Men då det var svårt 

att få tag på frivilliga fick urvalet bli två skolor i mitt närområde i Sörmland samt en skola 

som jag har haft kontakt med tidigare via verksamhetsförlagd utbildning, hädanefter kallat 

VFU.  

Jag har koncentrerat mig på de kvalitativa åsikter om svårigheter och det faktum att det finns 

ett motstånd mot ämnet, som kom upp under mina intervjuer.   

4. Metod och tillvägagångssätt 

Jag har använt mig av flera metoder och presenterar dem under varsin rubrik. Jag har utgått 

från Martyn Denscombes Forskninghandboken, för att hitta relevanta undersökningsmetoder 

och andra förhållningssätt. 

4.1 Webbenkät 

Jag har skapat en webbenkät, den skrevs i ett mycket tidigt skede av undersökningen och ska 

kanske mer ses som underlag inför de intervjuer som kom till efteråt. Hade jag formulerat 

frågorna mer öppna tror jag svaren blivit mer användbara.  

Detaljerad granskning. En annan aspekt av begreppet surveyundersökning är att den ska titta på 

saker i detalj, vilket betonar behovet av att noggrant undersöka de människor eller saker som är 

av intresse. På samma sätt som en husbesiktning koncentrerar sig på att inspektera en viss 

byggnads konstruktion, kan sociala surveyundersökningar också undersöka saker på djupet och 

snarare vara småskaliga än storskaliga. Den typen av surveyundersökning brukar bygga på ett 

relativt litet antal deltagare och vara knuten till kvalitativa data, explorerande forskning och 

upptäckten av föreställningar om de människor eller saker som undersöks.9 

I enkäten har fem pedagoger från olika skolformer, främst från gymnasiesärskolan, svarat på 

frågor som rör normkritik, kroppspositivsm och angränsande frågor om funktionalitet och 

                                                           
8 Se bilaga 
9 Denscombe, M. ( 2016) Forskningshandboken, för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 3.,rev. Och uppdaterad uppl. 
Lund, Studentlitteratur. Sid 28 
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nedsättningar. Enligt Denscombe finns inga riktlinjer på vad som är en acceptabel 

svarfrekvens utan det får hela undersökningen visa. Nackdelen med detta är risken för 

snedvridning av fakta. Vid ett lågt antal deltagare, som i mitt fall, och där de uttryckligen 

tycker ganska lika och har bra med förkunskapar i ämnet kan resultatet av undersökningen 

inte ses som något generellt för alla pedagoger, utan ska ses som svar från dessa specifika 

deltagare. Hela denna undersökning redovisas som en bilaga med exempel och det går att gå 

in på länken som finns i källhänvisningen, för att se undersökningen online. 

      4.2 Deltagande observation med etnografiska inslag  

Jag har använt en variant av deltagande observation med etnografiska anslag, av sagda skolors 

bildlektioner. Etnografi är ett sätt att beskriva människor och kulturer och har sin grund i 

socialantropologiska forskare som tidigt började följa små och isolerade folkstammars 

kulturer och levnadssätt. Etnografi i stort kräver oftast att forskaren är på fältet en lång tid, 

och hen måste delta i livet som de den forskar i lever. Den är dessutom holistisk vilket främjar 

mitt ändamål. ”Holistisk. Etnografin strävar efter holistiska förklaringar som inriktar sig på 

processer och förhållanden som ligger under händelsens yta. Den placerar snarare in saker i 

deras kontext än lyfter ut och isolerar specifika enskilda aspekter.”10 Jag kunde dock inte vara 

lång tid ute på fältet och därav kallar jag det för en variant av deltagande observation. 

Deltagande observation innebär att jag som forskare sitter med och tittar på det som sker, och 

reflekterar över hur jag uppfattar det som sker, som t.ex. i fallet med gymnasiesärskolan, 

pedagogens specifika särskolepedagogik, på en skola, under en lektion. Blandningen av 

metoder har även andra fördelar. Som Denscombe skriver i Forskningshandboken ”Den mer 

eller mindre uppmuntrar att man använder fler metoder och flera datakällor för att fånga in 

och noggrant undersöka den komplicerade verkligheten.”11 Som redan nämnts, intervjuade jag 

i samband med observationen den pedagog som höll i lektionen och anteckningar från dessa 

är det som  jag har utgått från. Inom specialpedagogiken finns ett väl utvecklat individuellt 

sätt att se på varje elev som unik. Lärarna har stora krav på anpassningsförmåga då en 

planerad lektion helt plötsligt kan behöva ta en annan vändning än den tänkta. Detta gör även 

specialpedagogiken överlag, lite flytande och det är inte allmänt fastställt exakt vad som är 

specialpedagogik. Det finns också olika falanger inom ämnet. Den skola jag besökte är en 

Waldorfskola med inriktning mot läkepedagogik som är en form av specialpedagogik som 

utformades under första delen av 1900-talet av Rudolf Steiner. 

                                                           
10 Ibid. s 103 
11 Ibid s 139 



10 
 

Läkepedagogik är en arbetsmetod och ett förhållningssätt i arbete med barn och ungdomar med 

psykiska funktionsnedsättningar som bygger på den antroposofiska filosofin som grundades av 

Rudolf Steiner. Enligt metodens anhängare har färg, form, rörelse och musik, kombinerat med 

en omsorgsfull strukturering av dygnet, veckan, månaden, årstiden och året en terapeutisk 

effekt.12  

      4.3 Skriftligt frågeformulär 

Jag har även skickat ut ett antal frågeformulär till diverse gymnasiepedagoger, i båda 

skolformerna, samt till några övriga pedagoger, läs mer om det under rubriken Empiri.13    

5. Teori och tolkningsram 

5.1 Social konstruktionism och normkritik 

Jag utgår från en socialkonstruktionistisk grund och ett normkritiskt perspektiv. 

Socialkonstruktionism är ett samlingsord för flera olika grenar inom samhällsvetenskapen. 

Nationalencyklopedins förklaring lyder:   

Konstruktionism, konstruktivism, social konstruktivism, samhällsvetenskaplig inriktning som 

hävdar att verkligheten eller aspekter av verkligheten är socialt konstruerade, dvs. att de är 

produkter av mellanmänsklig interaktion och kollektivt handlande. Konstruktionismen är primärt 

ett kritiskt perspektiv som ifrågasätter sociala företeelsers naturlighet”14  

Med detta menas alltså att världen, och samhället kan ses på som konstruerat och evigt pånytt 

konstruerandes. Verkligheten är alltså inget naturligt förekommande som ser likadant ut på 

alla ställen i alla situationer, utan skapas av alla och allt som är i den. Vivien Burr menar att 

socialkonstruktionismen kräver att vi intar en kritiskt ståndpunkt mot alla våra för givet tagna 

sätt att förstå omvärlden. Något som även återkommer inom normkritisk pedagogik. Men 

socialkonstruktionism kan inte ses som en renodlad teori. Den är i grunden multidisciplinär 

och meningen med den är att se på saker från olika vinklar, där kanske inte någon enstaka är 

”den rätta”.15 Socialkonstruktionismen menar att vi inte bara konstruerar samhället utan också 

världen i stort och även saker som kön och andra identiteter. Burr menar att vi inte föds till att 

bli vare sig kvinnor eller män utan att det är något konstruerat, för att tillhöra endera grupp 

behövs attribut som tillskrivs som kvinnligt eller manligt. Kliver en person utanför detta blir 

den en normbrytare. Normer är det för givet tagna som människor kommit överens om utan 

                                                           
12 https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4kepedagogik 20180424 
13 Se bilagor  
14 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/konstruktionism 20180226  
15 Burr, V. (2015) Social Constructionism (Third edition). London, Routledge Sid 2   

https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4kepedagogik
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/konstruktionism
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att riktigt ha det uttalat. Oskrivna regler som ska följas. Den som är i normen ser sällan sin 

position, men skulle den kliva utanför blir det helt plötsligt ett annat klimat.  

Normkritik tillsammans med normkritisk pedagogik är sätt att få syn på, och ifrågasätta makt 

och hur makt är uppdelat. Det finns normer i hela samhället, vi kan säga att det är den grund 

samhället vilar på. Vi har valt att ha vissa regler och outtalade sätt att vara på som anses 

”normalt”. De som kan införliva dessa ”normala tillstånd” får fördelar och kan sätta sig i 

överläge mot de som anses stå utanför ”det normala”. Normer fungerar aldrig ensamma, det är 

alltid en rad olika normer som samspelar och det är det som menas med intersektionalitet. I 

antologin Normkritisk pedagogik skriven av Janne Bromseth m.fl tas Kevin Kumashiros ideer 

om antiförtryckande pedagogik upp. I korthet innebär dessa att införliva många av 

queeraktvismens strategier för att få fram en användbar analysmodell inom pedagogik.   

För att komma undan det förespråkar Kumashiro, i linje med en rad andra forskare, en ansats 

som kombinerar den frigörande pedagogikens maktkritik med en poststrukturalistisk 

kunskapssyn och queerteori. Här används kritik mot maktstrukturer med grund i nya förståelser 

av identitet, makt och kunskap för att förstå hur  förtryck skapas och hur förändring kan ske, 

bland annat genom utbildning som ”stör” förtryckande normer.
16  

Men alla normer i sig är inte dåliga, däremot måste normer som skadar människor, och som 

begränsar människors vardag, lyftas upp och tittas på. Normer agerar som sagt inte ensamma, 

till problematiken tillkommer också traditioner och värderingar. Vi behöver även vidga fältet 

över vad som får räknas som normalt, och vi kanske till och med ska diskutera om vi 

överhuvudtaget kan eller bör prata i ord som ”normal”.   

5.2 Queerteori  

Queerteori bygger på att ifrågasätta normer speciellt om genus och sexualitet. Teorin vilar på 

en poststrukturalistisk uppfattning av hur samhället fungerar och samspelar. I och med det 

uppfattas gärna queerteori som lite flytande och svår att precisera, och så är också tanken att 

det ska vara. Queer ska kanske mer ses som ett samlingsnamn på olika kritiskt granskande 

perspektiv på samhället. Fanny Ambjörnsson talar i boken Vad är queer, bland annat om 

normativitet som en centralt begrepp i queerteorin. För att förstå det avvikande måste vi titta 

på det som anses normalt. Om det inte finns något som anses ”normalt” kan det heller inte 

finnas motsatsen ”Onormalt”. 

                                                           
16 Bromseth, J & Darj, F. (2010) Normkritisk pedagogik, makt lärande och strategier för förändring. Uppsala. RFSL ungdom och centrum 
för genusvetenskap Sid 38 
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Genom att tala om heteronormativitet snarare än om heterosexualitet visar man att det är själva 

normsystemet man vill undersöka. Det är alltså inte enskilda människors sexuella handlingar 

som är intressantast för queerforskare utan det system som premierar ett visst sätt att organisera 

livet.17  

 

För att förstå hur det hela hänger ihop behöver vi också titta på det historiskt. Från början 

ansågs både homosexualitet och heterosexualitet som avvikande. Den första kategorin 

kallades sodomi och ansågs vara ett tillstånd snarare än en livsstil, och den senare var den 

kategori olikönade par, alltså män tillsammans med kvinnor, som hade sex för njutning- och 

lustens skull, utan mening att alstra barn. Under tidens lopp har sedan heterosexualiteten, 

tillsammans med tvåsamhet, blivit det som normaliserats och fortfarande ses som det mest 

önskansvärda sättet att leva på. Som Fanny Ambjörnsson beskriver det: ”Samhällets 

normsystem har så att säga införlivats i själva individen.”18 Under historiens gång har 

heterosexualitet börjat anses som det mest ”normala”. Vi lever i ett i grunden kristet samhälle 

i Sverige, även om det är ganska få som är aktiva troende. Därför kommer många normer från 

den kristna kyrkans sätt att se på samhället, relationer och hur liv ska levas.19 Det är detta jag 

menar med traditioner och värderingar. 

5.3 Cripteori 

På hemsidan för Nationella sekretariatet för genusforskning defineras ordet  funktionalitet. 

Där står: ”Funktionalitet kan användas för att beskriva historiska, sociala, kulturella och 

materiella aspekter av våra kroppar och dess funktioner. Precis som med exempelvis 

begreppet genus är funktionalitet ett begrepp som beskriver något som görs snarare än något 

en person ”har” eller ”är.”20  

Funkofobi är det ord som används för att peka på den diskriminering och förtryck som 

personer med normbrytande funktionsvarianter möter. Begreppet ”funktionsvariation ” pekar 

på hur alla människor har funktionsvariationer. En del behöver glasögon, andra är döva, vissa 

har svårt att sitta still medan ytterligare andra är deprimerade. Cripteori visar på hur samhället 

är byggt för personer som har en specifik funktionalitet och att det finns en föreställning och 

en förväntan om att en kropp ska se ut och fungera på vissa sätt. De som lever upp till detta, 

de som är normföljande, får fördelar. Cripteori är ett verktyg för att analysera och ifrågasätta 

                                                           
17  Ambjörnsson, F. (2006) Vad är queer Första utgåvan, andra tryckningen, Stockholm. Bokförlaget Natur och kultur. Sid 52 
18 Ibid sid 46 
19 http://www.gp.se/debatt/v%C3%A5ra-v%C3%A4rderingar-bygger-p%C3%A5-kristna-etik-och-id%C3%A9arvet-1.3640474 20180508 
20 https://www.genus.se/ord/funktionalitet-funktionsvariation-och-funkofobi/ 20180214  

http://www.gp.se/debatt/v%C3%A5ra-v%C3%A4rderingar-bygger-p%C3%A5-kristna-etik-och-id%C3%A9arvet-1.3640474
https://www.genus.se/ord/funktionalitet-funktionsvariation-och-funkofobi/
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dessa strukturer och makt kopplat till funktionalitetsnormer. Jens Rydström, professor på 

Lunds universitet, behandlar i artikeln Cripteori om sex och funktionshinder,  begreppet och 

förklarar att det handlar om en utveckling främst från queerteorin men också ett 

paraplybegrepp som kan omfatta flera perspektiv samtidigt. En bra definition som nämns av 

Rydström är: Funktionsnedsättning är något en person har, medan ett funktionshinder är något 

som finns i samhället, tex trappor. Rydström tar också upp det faktum att de flesta grupper 

med en funktionsnedsättning blir både avkönade och avsexualiserade, bland annat genom att 

handikapptoalett skiljs från damtoalett och herrtoalett. Han menar att det visar på tanken om 

att de med en funktionsnedsättning inte har ett kön. ”Den funktionsnedsatta kroppen antas 

sakna sexualitet.”21 Cripteori är också starkt kopplat till queer teori, med Judith Butler i 

förgrunden. Inom cripteori används begrepp som performativitet, som Butler menar är 

iscensättning av t.ex. kön. Hon menar att det som händer när vi tror på manligt och kvinnligt 

är att vi iscensätter de attribut som vi anser tillhöra sagda kön. Samma sak gäller för 

funktionsfullkomlighet. Vi iscensätter friskhet på ett sätt gör det till en normalitet.  

Båda dessa teorier, Queer och Crip, är skapade för att provocera och kritisera det som anses 

normativt. Det är ett sätt vända på steken så att vi får upp ögonen för att vi alla är olika och 

har olika behov.  

6. Tidigare forskning 

6.1 The social model 

Inom området normkritisk pedagogik finns en del forskning inom Sverige, jag har inte hittat 

internationell forskning med likadan benämning, men det betyder inte att den inte finns, utan 

att den har ett annat namn och därför inte hittat den. Det närmsta jag kommer är den brittiska 

forskningstraditionen om the social model of disability . Den angriper mer själva 

funktionalismen, eller snarare det engelska ordet disability, med ett normkritiskt perspektiv. 

Som företrädare inom det fältet kan nämnas Mike Oliver, en akademiker med 

funktionsnedsättning, som myntade uttrycket 1983. Han ville skifta fokus från den medicinska 

modellen, där personer benämndes som handikappade och med ett funktionshinder, till en 

modell som mer belyste den sociala delen, där han ville belysa hur samhället och synen på 

funktionsnedsättning, var det som skapade hinder för människor som har en 

                                                           
21 Rydberg, J. 2009 Cripteori om sex och funktionshinder, seminariepaper, Konstfack kurslittertur, sid 23 
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funktionsnedsättning framför att personerna i sig är de med hindret.22 Detta är en 

återkommande tes som nämns många gånger även inom cripteori.  

Elin Engström skrev examensuppsatsen Bildämnet som plattform för kritiskt tänkande – en 

studie av strategier för kritiskt tänkande och normkritiska förhållningssätt hos pedagoger i 

bildämnet23 på Konstfack 2016. Där ställer hon frågan hur pedagoger kan använda bildämnet 

som en plattform för att lära elever kritiskt tänkande. Hon menar att vägen dit går via 

normkritisk pedagogik. I sin slutsats kommer hon fram till att det finns tre stora kategorier att 

använda sig av: Självreflexivitet, medveten planering och synliggörande av olika perspektiv.   

      6.2 Queer och HBTQ 

Queerteori finns det mer om, speciellt internationellt, bland annat Judith Butler. Hon är ett 

stort namn inom queerteori men även betydelsefull inom socialkonstruktionismen där hon kan 

sägas vara en förgrundsfigur. I Sverige har hennes texter blivit tolkade av bland annat Fanny 

Ambjörnsson, i boken Vad är queer, där hon går igenom själva begreppet queerteori, 

grundligt.  

Queer ska alltså inte betraktas som en tydlig och avgränsbar identitet. Snarare är det ett kritiskt 

förhållningssätt till det normativa. På så sätt liknar queer begreppet feminist. Med Don Kulicks 

(1996, s.9) formulering är det >>ett ord som betecknar både ett bestämt sätt att anlysera och 

agera i samhället och den identitet som utvecklats tack vare att man genomskådar samhället på 

just det politiskt medvetna sättet>>.24  

Judith Butler har skrivit ett antal böcker, med koncentration på HBTQ frågor som rör kön och 

sexualitet. Hon har även utvecklat ett antal olika begrepp som hon använder sig av i sina teser, 

bland annat: 

• Heterosexuell matris: ett teoretiskt ramverk som förklarar heteronormen. Mannen och kvinnan 

ställs i motsats till varandra, både kroppsligt och beteendemässigt. Båda könen förväntas 

heteronormativt åtrå och begära varandra. Heterosexuella matrisen är på olika sätt tvingande 

och begränsande. 

• Performativitet: handlingar som iscensätter eller "gör" kön. Det är själva görandet, yttranden 

och hur vi beter oss som upprätthåller tankar och föreställningar kring kön. Genom att 

                                                           
22 Oliver, Mike, The Social Model in action: If I had a hammer, Chapter 2 (In ‘Implementing the Social Model of Disability: Theory and 
Research’ edited by Colin Barnes and Geof ,Mercer (2004); Leeds: The Disability Press, pp. 18-31).  sid 2 
23 Engström, E. Bildämnet som plattform för kritiskt tänkande - En studie av strategier för kritiskt tänkande och normkritiska förhållningssätt 

hos pedagoger i bildämnet  BILD - Självständigt arbete, 30 hp,Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 7-9, 2016 sid 30 
24 Ambjörnsson, F. 2006 vad är queer, Sid 27  
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uppträda på sånt sätt som inte uppfattas som typiskt kvinnligt eller manligt ifrågasätts och görs 

det motstånd mot föreställningar kring absoluta sanningar kring kön, genus och sexualitet. 

• Subversivitet: ett begrepp som beskriver motståndshandlingar mot stabila kön och genus. Det 

görs bland annat av transvestiter, transgenders, cross-dressers, drag- kings/queens. Dessa kan 

parodiera heteronormativa ordningar och utgör ett motstånd mot föreställningar mot stabilitet 

och kontextuella företeelser.25 

      6.3 Funktionshinderforskning 

Crip teori är en relativt ny genre inom normkritik och queer forskning. Den behandlar mer 

specifikt funktionsvaritioner och den diskriminering och utanförskap som personer med 

fysiska och psykiska nedsättningar drabbas av. I förgrunden för denna forskning finns just 

Jens Rydström. Han har koncentrerat sig på sexualforskning, och har speciellt de senaste åren, 

kommit in på kritisk funktionshinderforskning och cripteori.26  

7. Bearbetning och analys 

7.1 Intro 

Jag har i åtanke allas lika värde och likabehandling i både diskriminerings- och skollagen med 

skolans värdegrunder. Utifrån den politik som läroplanen lgr11 är formad i, med fokus på 

individuell undervisning, elevers egna ansvar i att planera sin utbildning redan från sista året 

på högstadiet, och att skolan samtidigt ska vara en plats där varje elev ska få den hjälp och det 

stöd den behöver, kan specialpedagogikens individualistiska synsätt vara att föredra då dessa 

två aspekter ska kombineras.   

På hemsidan www.specialpedagogik.se27 läser jag om särskolan i Vallentuna som har öppnat 

sina dörrar för andra elever än de som traditionellt sett behöver extra hjälpinsatser. De 

använder sig av omvänd integrering vilket innebär att åtta av de nitton elever som går i 

särskoleklassen kommer från den allmänna grundskolan. Det innebär att pedagogerna behöver 

ha koll på båda läroplanerna och hela tiden tänka dubbelt, vilket ger ökad belastning men som 

enligt pedagogerna i artikeln inte är särskilt svårt. Det har visat sig vara en mycket bra 

strategi, både för eleverna från grundskolan, som i vissa fall behöver en lite lugnare och mer 

koncentrerad miljö, och för särkole eleverna som kan följa med i grundskolans uppgifter men 

också få en större social träning.  

 

                                                           
25 https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3940&artikel=4305256  
26 https://www.genus.lu.se/jens-rydstrom 20180326  
27 https://specialpedagogik.se/har-ar-sarskolan-oppen-for-fler/ 20180223  

http://www.specialpedagogik.se/
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3940&artikel=4305256
https://www.genus.lu.se/jens-rydstrom
https://specialpedagogik.se/har-ar-sarskolan-oppen-for-fler/
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7.1.1 Vikten av och svårigheter med att uppmärksamma egna och andras 

normer 

I webenkäten svarade en pedagog på frågan ”Arbetar du aktivt med frågor om 

kroppspositivsm, funktionalitet och normkritik?” med: ”Jag vill att eleverna ska få syn på de 

normer de/vi har. Vilka normer kan vi bryta? Hur är det att vara den som bryter normen? 

Osv.”28  

På frågan om hur pedagogerna arbetar med begreppet normkritisk pedagogik praktiskt, 

svarade en av deltagarna:  

 

Försöker att alltid ha den friska kärnan i fokus, alla har något som jag som lärare kan ”tala till” 

och det är min uppgift att finna det för att nå fram. Det blir mest fokus på funktionshinder men 

jag har hela tiden i bakhuvudet att inkludera, utmana mina egna och andras stigmatiska tankar.29  

 

Detta svar väcker frågor. Hur gör vi för att inte skapa nya normer, där vi fortsätter säga ”vi” 

och ”dem”? Och från att en själv tillhör en norm, t.ex heteronormen?  

På samma fråga svarade en annan deltagare: 

 

Jag är uppmärksammar elevers sätt att agera, prata med/till varandra osv. Jag visar 

normbrytande bilder som vi diskuterar. Vi diskuterar kränkningar och skällsord. Vi pratar om 

normer som elever vill bryta, de målar hur de skulle vilja att det var istället.30  

 

Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan detta ses som ett bra sätt att agera på. Vi skapar 

vår omvärld tillsammans med alla runt omkring oss och om vi hela tiden påminner oss om att 

vara kritiska och ifrågasätta det för givet tagna kan det tillslut komma till förändring på 

djupet. Att se andras normer är relativt lätt, i alla fall jämfört med att se sina egna. Detta beror 

på att när du är i en norm blir du blind för den, det innebär också att du får fördelar, fördelar 

som den som står utanför normen inte får ta del av. Vi gör även val utifrån våra normer hela 

tiden och de flesta normativa val vi gör, gör vi omedvetet. Det är oftast något vi gör för att vi 

själva lärt så under vår uppväxt. Dessa fördelar kan också kallas privilegier. Många gånger 

förklaras privilegier med att det handlar om att du inte kan se att ett problem finns, eftersom 

det inte drabbar dig personligen. Det gör det ännu svårare för den utan privilegiet att få sin 

röst hörd och för förändring att uppnås. En del privilegier har vi endast i vissa miljöer och 

                                                           
28 Surveyfråga nr 2 
29 Surveyfråga nr 7 
30 Survey fråga nr 7  
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situationer. Satta i en annan kontext har vi kanske inte samma utgångspunkt och det gör det 

svårt att greppa.  

 

Pedagog P sa under vår intervju att hen tror att användandet av sociala medier har gjort att 

barnen mognar snabbare. Självklart inte alla, men en stor del av dem. Sociala medier har 

medfört att barnen har tillgång till allt som finns på internet, vad gäller riktigt grova saker som 

porr och våldsbrott, men också t.ex. influencers som har skapat hela företag genom att göra 

reklam för utvalda produkter,31 eller youtubers som bland annat lägger upp videor där dem 

gör olika saker.32 Enligt en stor undersökning som gjorts av Statens medieråd är det skillnad 

på vad barn i åldern 9-11 år gör på internet beroende på kön. Undersökningen visade att 

pojkar spelar vissa typer av spel och flickor är mer sociala.33 

 

        7.2 Svårigheter med Individanpassning, kunskapskrav och betygssättning  

Inför besöket på gymnasiesärskolan förberedde jag frågor som underlag för intervjun. I 

bildsalen fanns ett antal hyllor, ett par bord med tillhörande stolar och lite material som B-L 

hade förberett. På varje plats låg elevernas mappar och det material som skulle användas till 

en början. B-L och jag pratade hela tiden och jag fick svar på några av mina frågor, som 

vikten av förberedelser och av att hela tiden vara närvarande och se vad eleverna behöver för 

stunden. Jag tänkte på de tillfällen jag hållit i lektioner, t.ex under VFU och hur 

förberedelserna varit. Både hur jag själv hade förberett mig och hur klassrummet var förberett 

för ändamålet. Det jag kom fram till är att jag minns de lektioner som varit väl förberedda 

som lyckade och andra tillfällen med mindre förberedelse som i regel varit raka motsatsen. Ett 

exempel är från en lektion jag skulle hålla i textil design 2 under min sista VFU. Jag hade på 

förhand fått veta av min handledare att det var en svår klass där skolmotivationen var mycket 

låg och där min handledare haft en del konflikter med eleverna. Dessa elever hade precis 

kommit tillbaka från en tio veckor lång praktik och skulle nu återuppta kurser i skolan. Jag 

förberedde ett par lektioner i hantverksteknik, med broderi som bas. De skulle även sy en 

påsväska av delarna som de broderat på. Jag använde ett antal timmar att sitta och själv rita ut 

mallar för att sy väskan i fråga och jag broderade de olika typer av stygn som finns, på en 

                                                           
31 En influnecer är en person som har ett konto på internet, det kan vara på youtube eller facebook eller liknande, där personen i samarbete 
med företag gör specifik reklam för den eller de produkter som företaget vill ha marknadsförda.  Läs mer via länken 

https://dailybitsof.com/courses/marknadsforing-med-hjalp-av-influencers/posts/vad-definierar-en-influencer-och-varfor-tjanar-de-sa-mycket-

pengar 20180502 
32 En youtuber är en person som likt en influencer har ett konto på internet men specifikt på sajten youtube. Det kan vara allt från personer 

som visar när dem spelar ett datorspel, eller som gör saker på film som visas upp. www.youtube.com även dessa personer tjänar pengar på 

sina konton, men genom hur mycket följare de har och att de säljer reklamplats. 
33 https://statensmedierad.se/larommedier/manniskanonline/vadgorbarnpanatet.339.html 20180508  

https://dailybitsof.com/courses/marknadsforing-med-hjalp-av-influencers/posts/vad-definierar-en-influencer-och-varfor-tjanar-de-sa-mycket-pengar
https://dailybitsof.com/courses/marknadsforing-med-hjalp-av-influencers/posts/vad-definierar-en-influencer-och-varfor-tjanar-de-sa-mycket-pengar
http://www.youtube.com/
https://statensmedierad.se/larommedier/manniskanonline/vadgorbarnpanatet.339.html
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provlapp så eleverna kunde titta på den och inspireras och utgå från. När väl dagen kom var 

jag nervös men jag var väl förberedd och då jag presenterades för eleverna och sedan 

berättade om den lektion vi skulle ha fick jag en mycket bra respons. Jag var även fast 

övertygad om att inte låta min handledares åsikter om eleverna färga av sig på mig, jag ville 

skapa min egen uppfattning om hur dessa personer var. 

Alla eleverna satte direkt igång och började klippa ut delarna och skissade på vilket motiv de 

skulle brodera. Nästa lektion hade i princip alla suttit på sin fritid och broderat och resultatet 

var fantastiskt. Jag är övertygad om att det var min förberedelse och inställning som skapade 

en grund som gjorde att eleverna kände motivation och att kreativiteten kom. Ett exempel i 

motsatt riktning var då jag skulle hålla en lektion i ansiktets proportioner på samma skola men 

med andra elever. Jag fick instruktioner från min handledare att utgå från en specifik bok, och 

fick mycket lite tid att förbereda lektionen på och öva själv. Syftet var att jag skulle teckna 

fyra olika vinklar av ett ansikte på tavlan. Efter att vi tillsammans gjort två vinklar märkte jag 

att det började röra sig i klassrummet och hur eleverna började prata med varandra istället för 

att teckna. Jag kände direkt att jag hade tappat dem och pratade om det med min handledare 

efteråt. Vi sa inte där och då att det berodde på hur förberedelserna varit men jag har i 

efterhand kommit fram till att det spelade stor roll.    

När Jag frågade vad B-L tänkte om specialpedagogik kontra den pedagogik som används i 

gymnasieskolan menar hen tror att det mycket väl skulle gå att använda på ett bra sätt där och 

i alla pedagogiska situationer även om B-L inte har arbetat i den allmänna skolan.    

Specialpedagogiken är individanpassad och pedagogerna måste alltid vara lyhörda och villiga 

att ändra sin planering från första till sista sekund av undervisningen. B-L påtalade att vissa 

dagar går det inte att få gruppen lugn och de dagarna var hen glad att de ens kom dit. Den dag 

jag var där var en orolig dag, men eleverna dök trots det upp. B-L fortsatte berätta hur hen ser 

på att vara specialpedagog:   

Jag är redskapet och stödet som lockar fram elevernas förmågor och lust till skapande. Jag 

tänker att det mesta går att klara av om eleven/personen får det stöd och de hjälpmedel som 

behövs. Ju mer man provar och försöker, ju mer idéer får man om hur man kan ge alla samma 

möjligheter. Min roll blir att hitta möjligheterna.34 

Detta går som sagt att applicera på alla. Att vara pedagog bör ses på det sätt som B-L säger. 

Att vara det stöd och den som hittar möjligheter blir då centralt. Särskolan har inte samma mål 

                                                           
34 Se bilaga Kompletteringsfrågor B-L 
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och de sätter inte heller betyg på samma sätt som allmänna gymnasieskolan, utan har ett 

omdömesbaserat betygssystem, liknande det som finns i grundskolan före årskurs sex där 

eleverna får betyg A-F. När jag frågade om hur själva bedömingen går till berättade B-L att 

det sätts upp mål i början av terminen, och det kunde vara allt från att eleven skulle förstå 

skillnader mellan färger eller att klara av att hålla i en pensel. Det kan vara mål som sträcker 

sig över en termin, ett läsår eller över hela utbildningen. Varje elev har egna mål och även om 

olika elever kan ha liknande mål så kan det skilja i tid de får på sig att klara av det. Detta gör 

såklart att det är svårt att jämföra metoderna som används, och betygssytemet skulle gynnas 

av att vara lika men skulle då behöva ändras i framtiden. Jag vill dock påstå, att med tanke på 

vad som står i skollagens kapitel tre, om lärande och personlig utveckling:  

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt 

som möjligt enligt utbildningens mål. Lag (2014:458).”35   

att det är mycket viktigt att hitta sätt att göra detta på. Ett sätt kan vara att ta en del från 

specialpedagogiken och införa i den allmänna skolan. Det som idag finns i den allmänna 

skolan, som kan liknas vid särskolans omdömen är ett betygssamtal i mitten av en kurs, där 

eleverna får veta var de befinner sig betygsmässigt och hur de ska kunna gå vidare om de t.ex. 

vill ha ett högre betyg. I och med att det redan finns ett sådant system med omdömen, borde 

det inte vara så svårt att individanpassa själva undervisningen därefter. I praktiken skulle ett 

liknande samtal som särskolepedagogerna har i början av ett läsår eller termin lätt kunna 

användas i den allmänna skolan och där skulle eleverna själva kunna säga vilket betyg de 

strävar efter. Detta skulle göra arbetet lättare även för läraren som då vet var eleven vill 

befinna sig.   

Med F deltog jag en dag på en allmän gymnasieskola med designinriktning. Eleverna gick 

första året på hantverksprogrammet inriktning textil . I den här klassen fanns en elev som 

definerade sig som ickebinär och hen hade bett om att få bli kallad ett annat namn än det som 

tilldelats hen av föräldrarna. De flesta av eleverna verkade inte ha problem med detta och 

lärarna kallade eleven vid hens föredragna namn. Här kommer återigen individanpassningen 

in och spelar en stor roll. Det ställs krav på alla inblandade att vara flexibla och se till varje 

individs behov. Till skillnad från gymnasiesärskolan ses dock en stor del av eleverna som går 

                                                           
35 SFS 2014:458. Skollag. Stockholm:Utbildningsdepartementet  
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på skolan som ”problematiska” och många har orosanmälningar på sig,36 gjorda både av 

lärare och andra. Hade de anammat en pedagogik lik särskolans hade det kanske sett 

annorlunda ut? Tankarna förs direkt till särskolan i Vallentuna och hur de elever som 

egentligen tillhörde den allmänna skolan gynnades av särskolans lite annorlunda koncept. 

Det finns även elever med fysiska nedsättningar i några av de andra klasserna, som t. ex. cp-

skada och under vårt samtal blir det tydligt att det blir en svår balans, då eleven som har 

skadan behöver extra hjälp. Hen går utbildningen textil hantverk och där ingår ämnen som 

mönsterkonstruktion och sömnad. I båda dessa ämnen behövs en ganska hög grad av 

finmotorik,37 då det för mönsterkonstruktionen används både penna och linjal och för 

sömnaden ingår att kunna t.ex. nåla ihop ett plagg. Om en elev saknar finmotorik, behöver 

hen alltså hjälp med att fysiskt sätta i nålarna i tyget. Och om nålandet är ett av 

kunskapsmålen, har då eleven uppnått sagda mål? Jag tror att denna balansgång är en av 

anledningarna till att just funktionsnedsättningar blir tabu att prata om. Alla vill att en person 

med en fysisk eller psykisk nedsättning ska kunna gå alla utbildningar, eller vara med på all 

undervisning, men det finns en risk att extra hjälp i slutänden ses som ”fusk” av sina 

klasskamrater och andra. Det finns dock riktlinjer i skollagen:  

Enligt skollagen har läraren möjlighet att bortse från några delar av kunskapskraven vid 

betygssättningen då det finns speciella skäl för det, vilket betyder att om eleven har en 

funktionsnedsättning som är bestående, kan undantagsbestämmelsen användas. Syftet är att 

skapa lika förutsättningar för elever med svårigheter för att nå delar av kunskapskraven, vilket 

de annars inte haft någon möjlighet till, för att nå ett visst betyg. Det är dock inte menat för att 

en elev med bristfälliga kunskaper i allmänhet i ett visst ämne ska kunna få ett godkänt betyg. 

Kan eleven nå målet genom särskilt stöd är inte undantagsbestämmelsen tillämpbar. Om det 

däremot är omöjligt för eleven att nå lägsta kunskapskrav för betyget E oavsett stödjande 

insatser kan läraren använda bestämmelsen. Läraren bör då samråda med rektor och andra 

berörda lärare och ibland även en specialist för att utröna om det beror på 

funktionsnedsättningen eller bristande kunskaper att eleven inte uppnår lägsta kunskapskrav för 

betyget E. Det här måste avgöras lokalt från fall till fall då funktionsnedsättningar ser så olika ut 

att det inte går att definiera exakt när tillämpning kan ske. Det får inte heller framgå av 

betygsdokumentet att undantagsbestämmelsen tillämpats.38 

                                                           
36 En orosanmälan är en anmälan om att det finns risk för att barnet/ungdomen far illa under annan tid än i skolan. Läs gärna mer om detta på 

www.orosanmalan.se där det också går att ladda hem deras senaste rapport som behandlar detta ämne.  
37 Enligt wikipedias hemsida: Finmotorik är sådant som att plocka upp saker mellan tumme och pekfinger, vicka med tårna i sand eller 
använda läppar och tunga till att smaka eller känna på saker. 
38 Allgren, Ann-Charlotte, Likvärdigt utbilding? Skolpersonals syn på möjliughter och hinder i skolmiljön fö relever med autism i 

grundskolan. Självständigt arbete i speciallärarprogrammet Linnéuniversitetet, Kalmar Växjö, 2016. s 6 

http://www.orosanmalan.se/
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Dessa bestämmelser ska pedagoger känna till och även om de inte tillämpas så ofta i den 

allmänna skolan eftersom de flesta elever med någon form av funktionsnedsättning hamnar i 

särskolan, så sker det då och då.   

Inför besöket på grundskolan var jag förberedd med frågor att utgå ifrån.39 Samtalet mellan 

mig och P kom att mest behandla praktiska råd och verklighetsbaserad fakta. P arbetar mycket 

med normkritik, inte bara med eleverna utan även med sina kollegor på skolan. Som med allt 

nytt och okänt mottas det på olika sätt. En del kan inte förstå varför normkritik behövs, och 

vill inte förändra varken sig själva eller sin undervisning, medan andra är mer öppna för 

tänket och är måna om att implementera det i sin undervisning.  

På frågan om hur P gör praktiskt när det uppstår situationer där hen behöver kliva in och 

markera svarar P med exemplet om eleverna använder skällsord som t.ex. ”bög” eller ”n-

ordet”. Hen menar att det är viktigt att ta itu med situationen direkt och inte tassa på tå runt 

den. Rent praktiskt säger hen stopp och har sen ett samtal med alla eleverna om vad det kan 

göra med en att bli kallad för olika saker och så vidare. De talar om betydelsen av orden och 

varför det ibland går att använda vissa ord och ibland inte. Den klass jag besökte var en 3:a 

och vi pratade om hur viktigt det är att börja tidigt med normkritik. När eleverna kommer upp 

i högstadiet och gymnasiet har redan grunden för vilka åsikter de har lagts, och även om de 

kan ändras, med rätt verktyg och hjälp så är dessa åsikter ganska hårt satta. Utan ett tidigt 

normkritiskt perspektiv tenderar de normer som kan vara hämmande för många människor att 

återskapas. P tipsar om hemsidan www.lasupp.nu som har en hel del material för pedagoger, 

och det är något hen använder sig av i sin egen undervisning.   

       7.3 Motstånd mot normkritisk pedagogik 

Pedagog P tog upp att det ibland kan kännas som att stånga huvudet mot en vägg och att det 

då är viktigt att komma ihåg att förändringar tar tid. Detta gäller speciellt lite obekväma 

förändringar som kräver att du inser egna privilegier och vilka positioner du har i samhället 

och livet i stort. Läraryrket är viktigt ur den aspekten men det kan också vara viktigt att 

komma ihåg att en person inte kan göra allt, eller vara på alla platser samtidigt. P nämnde 

också att de flesta kränkningar och liknande saker händer när lärararen går ut ur klassrummet. 

Det säger ju sig själv att det då är svårt att som pedagog ta itu med dem. Däremot kan det, om 

eleverna har fått höra hur de ska bete sig mot varandra, under den tid när läraren är på plats, 

                                                           
39 Se bilaga frågeformulär pedagoger grund 

http://www.lasupp.nu/
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veta med sig att dem  inte ska uttala sig kränkande, vare sig det handlar om t.ex. sexuell 

läggning, funktionsduglighet eller ålder.  I analysen av fältanteckningarna och i svaren från 

enkätfrågorna, ser jag de pedagogerna som alla intog ett normkritiskt perspektiv. Det blev 

tydligt att de som svarade visste vad normkritik var och hur det går att tänka normkritiskt 

inom lärandesituationer. Om hur det praktiskt går till att använda sig av normkritik menar P 

att det viktigaste är att veta var en själv står. Det går inte att arbeta normkritiskt om jag inte 

vet vad jag har för privilegier, vilken könstillhörighet eller vilken klass jag tillhör. Detta är 

något som också bekräftas i boken I normens öga  

Förändringsarbetet i normens öga innebär att du lyfter fram och problematiserar normen som 

aldrig annars syns och som vi tar för given. Att befinna sig i normens öga är en ganska lugn och 

behaglig upplevelse. Det är först när man bryter mot normerna som man upptäcker att de 

finns.”40.  

Den röda tråd jag kan se är att de hade ett stort personligt intresse av att använda sig av 

normkritiska verktyg, men även ett stort personligt engagemang. Detta då det kan vara ett 

arbete som är känsligt och som väcker känslor hos pedagoger som vill arbeta med dessa 

frågor. Den frustration som P uttryckte, både angående arbetet med eleverna men främst med 

sina kollegor, är nog inget som står ensamt för denne utan något som följer med själva arbetet 

med normkritik överlag. Detta i sin tur kan ha att göra med känslan av att höra hemma, att 

faktiskt få vara i en norm, och ”vara som alla andra”. Det faktum att det krävs personligt 

engagemang är en bärande faktor i arbetet med normkritisk pedagogik bekräftas i några av de 

uppsatser jag stött på under arbetets gång. I uppsatsen Likvärdig utbildning? av Ann-Charlotte 

Allgren drar hon slutsatsen att personligt intresse och tid är av yttersta vikt. Bland annat 

nämner hon hur en av deltagarna i hennes undersökning har känt sig stressad över skolverkets 

inblandning och hur de kommer med förändringar lite oftare än vad som är genomförbart.  

Personalen uppfattar att elever med autism generellt har långsammare utveckling och inlärning. 

Med skolverkets krav på att elever ska ha uppnåt en viss nivå vid olika stadier känner sig 

personalen stressade över elevens situation och sitt arbete med eleven för att uppnå målen.41  

Det som däremot inte var lika känt var crip teori, de flesta hade hört om queerteori, men inte  

om cripteori. Det var då inte heller något dem arbetade aktivt med. Jag undrar hur det kommer 

sig och tänker att det kan ha att göra med det tabubelagda med funktionsnedsättningar. Jag 

tror det är en aspekt av det som Jens Rydström menar med avkönandet av personer med 

                                                           
40 Brade, L. m.fl (red) (2008) I normens öga: metoder för normbrytande undervisning. Stockholm: stiftelsen Friends  sid 15 
41 Allgren, Ann-Charlotte. Likvärdigt utbilding? Skolpersonals syn på möjligheter och hinder i skolmiljön för elever med autism i 
grundskolan. Självständigt arbete i speciallärarprogrammet Linnéuniversitetet, Kalmar Växjö, 2016 sid 37 
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funktionsnedsättning och avsaknaden av medvetenhet och aktivt bearbetande i sin förlängning 

befäster tabuer. Vi behöver börja implementera funktionsnedsättning i alla samtal om 

diskriminering.  

Under mitt utskick till Pedagog A fick jag själv syn på en av mina normblinda fläckar. I 

frågeformuläret utgick jag från att A var specialpedagog, men ignorerade omedvetet vilken 

typ av arbete hen hade. Jag skickade samma formulär som jag skickat till de andra 

specialpedagogerna och tänkte inte mer på det. Jag fick tillbaka svaret, tillsammans med en, 

som jag tolkade det, hård tillrättavisning om hur jag hade formulerat mig och utformat 

frågorna och jag märkte att A arbetar på synskadecenter, något hen påtalar i svaren.42 A 

arbetar alltså enbart med icke seende personer och använder sig inte alls av bilder i den 

bemärkelse som jag har efterfrågat. Jag har alltså helt och hållet utgått från mitt eget 

perspektiv som seende. Jag bevisade alltså med mitt eget misstag hur lätt det är att glömma 

sina egna privilegier och utgå från den norm en själv befinner sig i.  

På frågan: Känner du till Crip teori? Och arbetar du aktivt med det i undervisningen? Blev 

svaret:  

Ja, jag känner till teorin, men vi jobbar inte aktivt på det sättet som jag tror du menar. Vi jobbar 

med att de blinda elever vi har, ska kunna gå vidare till högre utbildningar, få ett jobb, familj och 

en aktiv fritid. Motståndet ligger nog mer i samhället som kunde vara bättre anpassat och också 

förstå att olika funktionsnedsättningar kan göra skillnad på arbetsplatsen. Ge mångfald och olika 

infallsvinklar som utvecklar arbetsplatsen/företaget. 43 

Att arbeta med funktionsvariationer- och nedsättningar är ett stort område. Precis som A 

nämner är det till stor del samhället som skapar det motstånd dessa personer möter i sitt 

dagliga liv.  

8. Tolkning och resultat 

I min frågeställning undrar jag hur bildpedagoger arbetar med normkritik praktiskt i sin 

undervisning, och svårigheter och motstånd det finns mot ämnet. Jag undrar också om 

pedagogiken inom särskolan är något som borde tas som utgångspunkt för all undervisning. 

8.1 Medvetenhet och synliggörande av normer 

                                                           
42 Se bilaga Frågeformulär pedagog A 
43 Se bilaga Frågeformulär pedagog A sid 3 
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Under min observation i gymnasieskolan funderar jag över det här med ideal och hur det 

kanske inte går att prata med unga människor om det. Det kan vara så att det finns 

blockeringar i yngre ålder eftersom de precis kommit ifrån barndomens ”lättsamma” 

inställning till kroppen som något som bara är, till att börja vakna upp, känslomässigt och 

troligtvis sexuellt, där kroppen är något som (i det samhälle vi lever i och från den synpunkt 

jag kommer från) kan tittas på och bedömas på ett annat sätt. Till det kommer svårigheter med 

det patriarkaliska samhället, och alla krav och normer som det ger.  

Att synliggöra normer är viktigt, och det behöver börjas redan i tidig ålder. När barnen i 

grundskolan lär sig de sociala koder som finns är det bra om de också får lära sig att att det 

går att välja själv och att det inte är konstigt att vara komplex och mångsidig.  

8.2 Skolans struktur  

Utifrån de svar jag fått från pedagogerna som deltagit i studien, tolkar jag att det motstånd 

som de stöter på med normkritisk arbete beror på den rädsla som utanförskap skapar. I 

särskolan finns inte denna rädsla uttalad på samma sätt då de flesta som befinner sig i 

särkolan redan står utanför normen, något som till viss del bekräftas av pedagog B-Lnär hen 

svarar på frågan: Tror du att gymnasieskolan skulle gynnas av gymnasiesärskolans 

metoder/arbetssätt etc? På vilka sätt?  

 ”Kanske att de individuella förutsättningarna bättre kan tas tillvara så alla får en chans att 

utvecklas efter sin förmåga och att ingen hamnar i utanförskap.”44 

Att hamna utanför normen skapar en känsla av ensamhet och de flesta människor jag hört och 

läst om verkar vara bekväma med tanken på att det finns människor med olika sexuell 

läggning, men blir obekväma när vi börjar prata könstillhörighet. Då blir det otroligt viktigt 

att veta om det gäller en MAN eller en KVINNA, och många är omedvetna om detta. Tanken 

på andra definitioner verkar vara svåra och förefallar provocera många. Forskning visar att det 

börjar mycket tidigt, människor talar  olika  till barnet beroende på om det är en pojke eller en 

flicka. I en uppsats från Malmö universitet, Pedagogers syn på bemötande av barn i förskolan 

av Ulrica Lööv och Sara Holst, där frågeställningen var att ta reda på om pedagogers 

uppfattning om hur de bemöter barnen stämde överens med hur de faktiskt bemötte dem, kan 

jag läsa att så inte var fallet. Pedagogerna sa att de utgick från ett individualistiskt sätt att se 

på barnen och deras behov och bemötte dem utifrån det. Men under observationerna framkom 

                                                           
44 Se bilaga kompletterande frågor pedagog B-L 
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att pedagogerna gör stor skillnad vad gäller just kön. I ett exempel som rör påklädnad inför 

rast hjälper en av pedagogerna en flicka som inte bett om hjälp men ignorerar en pojke som 

bett om det.45 Här verkar synen på pojkar som tuffa och starka och klarar sig själva kontra 

flickor som behöver hjälp och är försvarslösa, vara förhärskande. Det är tydligt att kön är 

något djupt rotat inom oss, och jag kan bara spekulera i varför det är så. Det måste ha kommit 

med att heterosexualiteten växte fram som det mest åtråvärda sättet att leva på. Där sattes 

också regler om hur kvinnor och män ”är” och av någon anledning verkar det svårt att bryta 

med och provokativt att problematisera. Inom normkritik ingår såklart även detta, och enligt 

de pedagoger jag pratade med menade att det inte var viktigt med könstillhörighet, men det är 

det nog med tanke på hur omedvetet det förefaller att vara. De höll också med om att 

särskolans pedagogik är mer individualistisk och har ett mer utvecklat sätt arbeta med det. 

Vidare forskning i ämnet skulle kunna vara att ta avstamp i detta och fördjupa sig i frågan.  

8.3 Samhället och normerna 

Varför vi människor säger en sak men gör en annan är kanske på grund att vi har en bild av 

oss själva, vill tro och gärna vara bättre än vi är. Fast även här kan normkritik hjälpa till. I 

Lotta Björkmans kapitel i Normkritisk pedagogik, skriver hon om att älska sina misstag. 

Något jag själv tagit fasta på och använder mig av i min gestaltning. Skulle dessa pedagoger 

vara öppna för att se hur de faktiskt beter sig i olika situationer skulle deras normkritiska 

arbete vara mer ärligt. Men det är svårt att se sig själv och sina egna misstag, även om en vet 

att det är en del i arbetet. 

Sett med ett socialkontruktionistiskt synsätt, att samhället skapas om och om igen, människor 

emellan, blir det lättare att se varför det kan vara svårt att göra ändringar. Vissa av 

barnen/ungdomarna som var med på de lektioner jag observerade kommer komma från hem 

där de får lära sig att följa rådande normer, och de får lära sig att det är viktigt att vara där. 

Det kan vara allt från heteronormen till normer om kön eller funktionalitet.  

Att vara medveten om och arbeta aktivt med normkritik är inte lätt, de som gör det har ett helt 

samhälle av förutfattade meningar, privilegier och strukturer att arbeta emot. De flesta av oss 

tycker om att känna tillhörighet och det är inte svårt att förstå att det för en del känns hotande 

då denna tillhörighet ruckas på.  

                                                           
45 Lööv, U & Holst, S. Pedagogers syn på bemötande av barn i förskolan Examensarbete lärarutbildingen Malmö Universitet, 2011 sid 32 
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      8.4 Kritik mot Normkritiken  

Även om normkritik har många fördelar så finns också fallgropar. Risken med att prata om 

normkritik som verktyg är att det tas alltför bokstavligt och resultatet av det kan bli att 

normkritiken i sig blir en norm. Det är inte syftet. Målet med normkritiskt tänkande är just 

betoning på tänkande. Det gäller att skapa en miljö där det är lätt att tänka normkritiskt och 

ändå bibehålla ett öppet sinne. Normkritikens uppgift är till stor del att göra det möjligt för 

människor att vara sig själva.  

I en artikel från tidningen kvartal skriver Dan Korn om hur reportern, Per-Axel Janzon, på 

utbildningsradion, UR, fått lämna sin tjänst då han, under ett reportage om normkritik, 

ifrågasatte ledningens eget arbete med ämnet. Anledningen till uppsägandet var att Janzon bla 

kritiserar att UR vid utlysandet av ledig tjänst sökte en person med afrosvenskt ursprung. 

Detta blir starkt kritiserat och anses vara olagligt då det strider mot svensk lag som förbjuder 

hänsynstagande till den sökandes etnicitet. Korn tar upp att det i Sverige idag, är alla 

riksdagspartier utom SD som går med i prideparaden och att försvarsmakten delar ut 

handböcker om hur kön är socialt konstruerade. Han menar att det som förr var normbrytande 

idag inte gäller och att det egentligen är normkritik att då kritisera att riksdagspartierna går 

rmed i prideparaden, eller att försvarsmakten delar ut handböcker. Normkritiken har alltså 

blivit norm.   

I ett företag där normkritiken har blivit norm, måste det väl vara normkritik att vara motståndare 

till normkritiken? Det är här någonstans i resonemanget det blir så uppenbart att själva begreppet 

normkritik i sig är en social konstruktion och en fullständigt meningslös sådan. 46 

En del av Janzons kritik mot UR bottnar i hur det är möjligt för företaget att göra kritiska 

granskningar av ämnet, när det redan står i styrdokumenten att alla medarbetare ska inta 

förhållningssättet och uppenbarligen tycka det är jättebra och viktigt. Han säger också att 

anledningen till att han får sluta inte har att göra med att han intervjuar någon på UR, utan att 

de som lyssnar på intervjuerna kommer att fråga varför de inte pratar om sin egen inställning.   

Även Gunilla Edemo pratade om detta i vårt samtal. Hon beskrev hur normkritiken hela tiden 

måste uppdateras och omformuleras för att vara relevant. Den får inte fastna och bli en egen 

norm. Hon nämnde också att det för närvarande skrivs på en ny reviderad version av  

Normkritisk pedagogik.  

                                                           
46 https://kvartal.se/artiklar/nr-kritik-av-normkritiken-bryter-mot-normen 20180605 

https://kvartal.se/artiklar/nr-kritik-av-normkritiken-bryter-mot-normen
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9. Slutdiskussion 

9.1 Normkritik som central del i arbete framåt   

Utifrån mitt syfte att reflektera över hur bildpedagoger kan arbeta med normkritik i sin 

undervisning har jag upptäckt att det finns ett motstånd mot ämnet. Det finns många 

människor som inte vet vad nyttan med normkritisk pedagogik är eller ska vara. Det finns en 

bild av normkritik som något som ytterligare stoppar upp och hindrar människor och jag har i 

samspråk med de pedagoger jag pratat med kommit fram till att det tar tid att förändra djupt 

sittande normer.  

I undersökningen framkom att de pedagoger och specialpedagoger som svarade på frågorna 

var mycket medvetna om normkritik och att de arbetade aktivt med dessa frågor. Men det 

behövs ett stort personligt engagemang. Vidareutbildning i ämnet är grundläggande och 

ingenting som kommer gratis. Det är ofta upp till pedagogerna själva att be om, vilket kan 

skapa frågor från t.ex arbetsgivare om tidsåtgång och relevans.  

Normkritisk pedagogik är att vara lite störig. Det är att skapa tillfällen där vi frågar ”varför” 

en extra gång och där vi slänger in störiga utbildningsmoment i klassrummet. En upptäckt i 

undersökningen är att det finns material och verktyg att hämta och ta hjälp av. Jag har tidigare 

i texten radat upp hemsidor och böcker som alla har ett tydligt normkritiskt perspektiv men 

även material med funktionalism på agendan. Problemet verkar vara hur pedagoger kommer i 

kontakt med dessa eller snarare bristen på pedagoger som kommer i kontakt med dessa. Som 

jag ser det verkar det ha att göra med personligt intresse och möjligtvis vidareutbildning. I en 

artikel från tidningen Skolvärlden kan jag läsa att det står i skollagen att arbete med 

diskrimineringar ska arbetas med på ett normkritiskt arbetssätt. Lärarstudenten Marcus 

Löfgren, som även är aktiv inom lärarnas riksförbund påtalar bristen på normkritik i 

lärarutbildningen. Han går på Stockholms universitet och där läser de ingen sådan.47 På 

Konstfack  behandlas normkritik i flera kurser, bland annat de två första inom 

utbildningsvetenskapliga kärnan, Delaktighet, skola och samhälle 1 och 2. Jag tror att 

eftersom dessa kurser kommer tidigt i utbildningen sätts ribban där. Vi bildlärarstudenter övas 

konstant i normkritiskt tänkande och detta tar vi förhoppningsvis med oss under vår 

resterande karriärer som lärare.      

                                                           
47 http://skolvarlden.se/artiklar/det-finns-mycket-kvar-att-gora artikel 20180424  

http://skolvarlden.se/artiklar/det-finns-mycket-kvar-att-gora
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Att göra en vetenskaplig undersökning innebär att övervinna vissa hinder. Ett av dessa hinder 

är det svåra i att hitta informanter, alltså människor som vill vara med och svara på frågor, 

enkäter och ge sin version. Jag skickade ut en webundersökning till ett antal skolor utspridda 

över hela Sverige. Från det utskicket kom inga svar och det kan ha att göra med en rad olika 

faktorer. Det kan bero på enkelheten i att ignorera ett mail, men det kan också ha att göra med 

pedagogens ovilja att prata om något den inte vet något om. Min egen ovana att skriva frågor 

ska kanske inte heller förringas i sammanhanget, det kan vara så att frågorna var obegripliga 

eller bara inte slog an hos de jag frågade. En annan sak är tidsaspekten. De flesta känner 

kanske att tiden inte räcker till och har därför lättare att inte svara på denna och liknande 

enkäter.  

En sak som var återkommande under hela undersökningen var pedagogers ovilja att delta. 

Med det menar jag att de pedagoger som fick förfrågan, främst webundersökningen, men 

valde att inte genomföra den. Detta är ingen nyhet inom forskning överlag. I Denscombes 

forskninghandbok står: ”Målsättningen vid en bra surveyundersökning är rent generellt att 

uppnå en hög svarsfrekvens. Ju större andel som svarar, desto bättre för undersökningen.”48 

Efter det följer en beskrivning av vissa åtgärder som forskaren behöver ha med i åtanke och 

att det är mycket svårt att få en hög svarsfrekvens, och jag kan tänka mig att forskning inom 

just funktionalitet gör det extra svårt. Jag kan spekulera i varför just min undersökning inte 

fick gensvar och en sak kan vara just mitt tydliga fokus på funktionalitet. En möjlig förklaring 

kan vara så att den kunskap som finns är väldigt koncentrerad på de diskrimineringsgrunder 

som inte har med funktionalitet att göra. När jag pratade med Gunilla Edemo förklarade hon 

att det är vanskligt att kliva in i något som personen, även som relativt kunnig,  inte har vare 

sig tolkningsföreträde eller personlig kunskap om. Det är svårt och ger ett annat perspektiv. 

Det är helt enkelt väldigt komplicerat att sitta och uttala sig om ämnen en inte har direkt 

erfarenhet av och därför både bör och ska en inte göra det. Det går också att dra paralleller till 

normkritik vars syfte är att lyfta de förutfattade meningar vi har och få oss att inte göra samma 

misstag om och om igen. För att kunna göra det, vad gäller funktionalitet och den 

diskriminering personer med funktionsnedsättningar och olika variationer möter, anser jag att 

vi behöver öka kunskapen överlag och visa på en större mångfald av människor. Om vi aldrig 

ser personer med funktionsvariationer som annat än andra klassens medborgare kommer vi 

aldrig komma framåt. 

                                                           
48 Denscombe, M. (2000) Sid 49 
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Ska särskolan verkligen heta särskola? Eller är det ännu ett sätt att hierarkiskt sätta 

normalfungerande människor framför och över människor med extra behov? För att återgå till 

särskolan i Vallentuna, så har de med sin omvända integrering visat på att även elever utan 

särskilda behov kan dra mycket nytta av särkolans individuella anpassningsförmåga.  

Är vi så olika egentligen? Och ska vi fortsätta tro att det finns något som heter ”normal”, och 

att det är en person som beter sig och agerar på ett ”normalt sätt”? Jag säger nej och i och med 

resultatet av min, och andras undersökningar, står klart att det finns komplikationer med det 

system och den samhällssyn som finns idag. Detta gör normkritik och normkritisk pedagogik 

ännu viktigare. Vi behöver vidga fältet för vad som anses normalt, och vi behöver få med alla 

i diskursen.    

           9.2  Föreläsning – Min normkritiska blick 

I anslutning till min uppsats har jag skapat en föreläsning om normer och normkritik. Den höll 

jag under vårutställningen 2018 på IBIS symposium. Under föreläsningen, som jag kallar Min 

normkritiska blick visar jag på hur lätt det är att utgå från sina egna normer och privilegier. 

Jag visade två filmer som jag hittat på myndigheten för delaktighet, där skaparna har gjort en 

vändning av funktionalitetsnormen.49 De visar på hur det skulle vara för en person med full 

funktionsduglighet att söka ett arbete på en arbetsplats med bara rullstolsburna i den ena 

filmen samt hur det skulle vara för en seende att komma till en myndighet med bara blinda 

medarbetare och försöka få tillgång till det material som då är skrivet i punktskrift, i den andra 

filmen. Jag använder mig av normkritisk pedagogik där jag även berättar om ett misstag jag 

själv gjort, allt i syfte att vara så normkritisk som möjligt. Normkritisk pedagogik går som 

sagt ut på att lyfta det som anses som norm och att inte vara rädd för att prata om det. Att se 

vilka fördelar och vilka nackdelar en person får av vara i eller utanför normen. Jag har ett 

antal punkter som jag berättar om, där en del av dem är hur jag ser på normer och normkritik.    

                                                           
49 https://www.youtube.com/watch?v=eqQKxf_Ts1I  20180416  
 

https://www.youtube.com/watch?v=eqQKxf_Ts1I
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 50 

Under föreläsningen kommer jag också in på min gestaltning som har samma namn och syfte, 

skriver om det under nästa rubrik.  

 

9.3 Gestaltning – Min normkritiska blick  

Tanken om en skola för alla har satt sig djupt inom mig. Jag vill att jämlikhet ska vara något 

som faktiskt efterlevs och inte bara står om i olika dokument. För att uppnå jämlikhet och få 

bort diskriminering av alla olika slag anser jag att det behövs normkritik. Jag anser att den 

pedagogik som särskolan använder sig av borde borde finnas tillgänglig i den allmänna 

skolan, och fungera som en bas dit pedagoger av alla slag kan vända sig till och använda sig 

av. Jag hoppas att det i framtiden kommer finnas utbredd kunskap om vad en kropp 

egentligen är, och vad vi kan göra med våra kroppar, utan att det direkt blir könat och 

sexualiserat. Den delen är såklart också viktig men det ska vara på egna villkor.   

Normkritik ska, som jag nämnt under hela uppsatsen, ses om ett verktyg för att störa det 

förgivet tagna, normerna. Om vi kan rucka på det som anses normalt och få till ett vidare 

synsätt på t.ex. kroppen och vad kroppen ska kunna göra kan vi få med fler i 

jämlikhetsarbetet. Vi behöver vissa normer för att samhället ska fungera, men det är när 

normer stoppar upp människors liv som de behöver lyftas och tittas på. Jag har försökt skapa 

en liten bok som skulle kunna vara en del i hela processen. Boken i sig kan vara ett verktyg 

för lärare att jobba med för egen utveckling, eller tillsammans med elever eller andra. Som ett 

visuellt komplement till den fakta jag har med i boken så har jag illustrerat ett antal akvareller 

med siluetter av kroppar. Dessa går att läsa som människor men det är inte grundtanken. Det  

                                                           
50 Sid 17 i min powerpoint under föreläsning på Konstfack 20180421  

 

• Att öppna upp för en bredare verklighet  
• Att alla ska få vara den de är när de är 

den – vi människor är komplexa och ska 
få vara det. 

• Att vi inser att alla är olika och har olika 
behov det går inte att säga att alla ska 
göra likadant, eller vara likadana jämt 

• Att vi öppnar upp för en större mångfald 
vad gäller kroppar och kroppars funktion 

Tanke 
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är upp till betraktaren att avgöra vad det är den ser och förhoppningsvis kanske tänka en extra 

gång på hur formen av en kropp kan se ut. 

Jag kallar boken för Min normkritiska blick. Tanken från början var att skapa något som 

kunde störa. Slutresultatet är snarare något som inte stör utan som, förhoppningsvis, väcker 

lust att ta reda på mer. En lust att vilja vidga sina vyer och ta in och förmedla en större bild av 

världen. Under processen med att skriva uppsatsen har denna bok formulerat sig i min hjärna. 

Jag har tagit in all information om normkritik, funkisrörelsen och diskrimineringsfrågor och 

försökt få till det som jag anser vara viktigt i ett normkritiskt tänkande. Boken följer 

uppsatsen och kan ses som ett komplement till den. Men likt allt pedagogiskt underlag, har jag 

fått göra avgränsningar och urval.  

   

 

Jag har valt att först beskriva vem jag är och varför jag gör boken. Jag belyser varifrån jag 

kommer och att jag är medveten om att jag har privilegier. Detta på grund av att jag ser det 

som en central del av just normkritik att vara öppen och se hur det faktiskt ligger till. Något 

som också bekräftades i litteraturen jag har tagit till mig men också i intervjuerna med bland 
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andra pedagogerna P och A. Jag är noggrann med att det är en konstnärlig bok, som inte 

strävar efter att vara någon form av allmängiltig sanning, och jag känner att det är viktigt att 

det kommer fram att det är jag och mina åsikter.  

Eftersom jag utgår från tre olika teorier i min uppsats har jag valt att beskriva dem i boken 

med några få citat och meningar. Efter det, kommer ett par sidor med en ordlista från 

hemsidan www.funktek.se som är en pedagogisk hemsida med fokus på funktionalitet, 

eftersom jag tycker det är viktigt att de personer som inte har funktionsvariationer lär sig hur 

orden ska användas, och framförallt, vilka ord som inte ska användas.  

 

De tre sista sidorna handlar om tips & tricks, hjälp på vägen och sociala medier. Det finns en 

uppsjö av sådana, speciellt på internet men jag har valt att ta med det jag har kommit i kontakt 

med under arbetets gång och som på något sätt fått mig att reagera. Till detta skapar jag också 

en föreläsning, som behandlar i princip samma saker och alla dessa tre komponenter kan ses 

som en helhet, även om de fungerar för sig själva.  

 

http://www.funktek.se/
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1. Fältanteckningar i författarens ägo 

2. Frågeformulär använt inför träff med pedagog B-L på gymnasiesärkolan 

3. Frågeformulär använt inför träff med pedagog P på grundskolan 

4. Frågeformulär använt inför träff med pedagog F på gymnasieskolan  

5. Frågeformulär skickat till specialpedagog A 

6. Kompletterande frågeformulär skickat till specialpedagog B-L 

7. Surveyundersökning på internet. Se hela undersökningen på 

https://sv.surveymonkey.com/r/FLHBMH2  

 

1. Fältanteckningar i författarens ägo 

2. Frågeformulär inför möte med specialpedagoger Gymnasiesärskola 

Bakgrund – Jag funderar över funktionalitet, vilka kroppar som får synas, var de får synas 

och i vilka sammanhang? I diskrimineringslagen står det att ingen får diskriminerars utifrån:  

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Jag anser att det är mycket gjort inom dessa fält men att ett stort, bortglömt område är just 

funktionsnedsättning (som det står i lagen, jag föredrar att säga funktionsvariationer) Bara 

texten i sig uppmanar oss till att tänka att det finns något sådant som en ”normat” vilket 2018 

borde vara en befängd tanke. Jag menar att skolan har ett extra stort ansvar vad gäller 

reproducerandet av bilder av de kroppar som dagens barn och unga får se. Reklam och dyl 

kan vi inte göra mycket åt, det kommer alltid att följa normer och ideal, men inom skolan ska 

och bör det finnas en större mångfald och en insikt om att alla kroppar är olika och att alla 

kroppar är bra som dem är. Detta står även uttryckt i skolverkets läroplan för gymnasie- & 

gymnasiesärskolan under avsnitt – Skolans värdegrund och uppgifter. 

Vad vill jag få ut av intervjun?  

Jag vill veta hur gymnasiesärskolan och dess pedagoger arbetar med dessa frågor, och hur de 

ställer sig till skillnaderna mellan gymnasiet och gymnasiesärskolan. Rent pedagogiskt skulle 

kanske alla gynnas av särskolans pedagogik och individualistiska synsätt. Finns det specifika 

verktyg som skulle gå att tillämpa inom alla delar av all utbildning?  

https://sv.surveymonkey.com/r/FLHBMH2
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Metod – Intervju. Jag har ett antal frågor förberedda men det är inte superviktigt att vi hinner 

gå igenom alla, eller att det finns några rätt eller fel. Jag är ute efter att få höra pedagogens 

tankar om ämnet.  

Jag har tolv frågor men tänker mig att vi avsätter den tid du har och tar så många frågor som 

vi hinner på den tiden.  

Frågor att utgå ifrån: 

1. Jag skriver en uppsats om funktionalitet med kroppen i fokus, och hur bildpedagoger 

kan jobba med det i sin dagliga undervisning. Jag har ett normkritiskt perspektiv och 

jag tar hjälp av teorier som socialkonstruktion, queer teori och crip teori. Är det här 

termer som du känner igen från din egen utbildning?  

2. Vilka typer av bilder (främst bilder på kroppar men även andra bilder) visar du för 

dina elever i bildundervisningen? Foton, tecknade, målade, digitala? Egna eller andras 

eller både och? 

3. Var hittar du bilderna du visar? 

4. Använder du dig av sociala medier i din undervisning? T.ex konton på instagram och 

liknande? 

5. Har du kommit i kontakt med något som heter kroppspositivsm?  

6. Pratar ni om kroppsideal och liknande ämnen i bildundervisningen? 

7. Tror du det går att implementera i bildundervisningen? 

8. Känner du till crip teori? Och arbetar du aktivt med det i undervisningen? 

9. Känner du till normkritiskt pedagogik? Och arbetar du aktivt med det i 

undervisningen? 

10. Känner du till queer teori? Och arbetar du aktivt med det i undervisningen? 

11. Har du egna verktyg eller arbetssätt som du använder i din undervisning? 

12. Har du arbetat inom gymnasieskolan? Hur skulle du säga att de skiljer sig åt (om de 

gör det)? Och tror du att gymnasieskolan skulle gynnas av gymnasisärskolans 

metoder/arbetssätt etc? På vilka sätt?  

3. Frågor att utgå från, pedagoger grundskolan: 

1. Jag skriver en uppsats om funktionalitet med kroppen i fokus, och hur (bild)pedagoger 

kan jobba med det i sin dagliga undervisning. Jag har ett normkritiskt perspektiv och 
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jag tar hjälp av teorier som socialkonstruktion, queer teori och crip teori. Är det här 

termer som du känner igen från din egen utbildning?  

2. Vilka typer av bilder (främst bilder på kroppar men även andra bilder) visar du för 

dina elever i undervisningen? Foton, tecknade, målade, digitala? Egna eller andras 

eller både och? 

3. Var hittar du bilderna du visar? 

4. Använder du dig av sociala medier i din undervisning? T.ex konton på instagram och 

liknande? 

5. Har du kommit i kontakt med något som heter kroppspositivsm?  

6. Pratar ni om kroppsideal och liknande ämnen i bildundervisningen? 

7. Tror du det går att implementera i bildundervisningen? 

8. Känner du till crip teori? Och arbetar du aktivt med det i undervisningen? 

9. Känner du till normkritiskt pedagogik? Och arbetar du aktivt med det i 

undervisningen? 

10. Känner du till queer teori? Och arbetar du aktivt med det i undervisningen? 

11. Har du egna verktyg eller arbetssätt som du använder i din undervisning? 

12. Har du arbetat inom gymnasiesärskolan? Om ja: Hur skulle du säga att de skiljer sig åt 

(om de gör det)? Och tror du att gymnasieskolan skulle gynnas av gymnasiesärskolans 

metoder/arbetssätt etc? På vilka sätt?  

 Stort tack för din medverkan!  

Din insats är anonym. Skulle det vara så att du ångrar dig och inte vill vara med är det bara att 

du hör av dig så kommer jag ta bort ditt svar. 

 

4. Frågor Pedagoger gymnasieskolan: 

1. Jag skriver en uppsats om funktionalitet med kroppen i fokus, och hur (bild)pedagoger 

kan jobba med det i sin dagliga undervisning. Jag har ett normkritiskt perspektiv och 

jag tar hjälp av teorier som socialkonstruktion, queer teori och crip teori. Är det här 

termer som du känner igen från din egen utbildning?  

2. Vilka typer av bilder (främst bilder på kroppar men även andra bilder) visar du för 

dina elever i undervisningen? Foton, tecknade, målade, digitala? Egna eller andras 

eller både och?  
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3. Var hittar du bilderna du visar?  

4. Använder du dig av sociala medier i din undervisning? T.ex konton på instagram och 

liknande?  

5. Har du kommit i kontakt med något som heter kroppspositivsm?  

6. Pratar ni om kroppsideal och liknande ämnen i bildundervisningen? 

7. Tror du det går att implementera i bildundervisningen? 

8. Känner du till crip teori? Och arbetar du aktivt med det i undervisningen?  

9. Känner du till normkritiskt pedagogik? Och arbetar du aktivt med det i 

undervisningen?  

10. Känner du till queer teori? Och arbetar du aktivt med det i undervisningen?  

11. Har du egna verktyg eller arbetssätt som du använder i din undervisning?  

12. Har du arbetat inom gymnasiesärskolan? Om ja: Hur skulle du säga att de skiljer sig åt 

(om de gör det)? Och tror du att gymnasieskolan skulle gynnas av gymnasiesärskolans 

metoder/arbetssätt etc? På vilka sätt? 

Stort tack för din medverkan! 

Din insats är anonym, men jag kommer såklart se varifrån du mailar. Min tanke är att skriva 

ut alla svar och försöka att inte bry mig om från vem det kommer. Skulle det vara så att du 

ångrar dig och inte vill vara med är det bara att du hör av dig så kommer jag ta bort ditt svar.  

Vänliga hälsningar Jenny Tofte 

 

      5. Frågeformulär Pedagog A  

Bakgrund – Jag funderar över funktionalitet, vilka kroppar som får synas, var de får synas 

och i vilka sammanhang? I diskrimineringslagen står det att ingen får diskriminerars utifrån:  

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Jag anser att det är mycket gjort inom dessa fält men att ett stort, bortglömt område är just 

funktionsnedsättning (som det står i lagen, jag föredrar att säga funktionsvariationer) Bara 

texten i sig uppmanar oss till att tänka att det finns något sådant som en ”normat” vilket 2018 

borde vara en befängd tanke. Jag menar att skolan har ett extra stort ansvar vad gäller 

reproducerandet av bilder av de kroppar som dagens barn och unga får se. Reklam och dyl 

kan vi inte göra mycket åt, det kommer alltid att följa normer och ideal, men inom skolan ska 
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och bör det finnas en större mångfald och en insikt om att alla kroppar är olika och att alla 

kroppar är bra som dem är. Detta står även uttryckt i skolverkets läroplan för gymnasie- & 

gymnasiesärskolan under avsnitt – Skolans värdegrund och uppgifter. 

 

1. Jag skriver en uppsats om funktionalitet med kroppen i fokus, och hur pedagoger kan 

jobba med det i sin dagliga undervisning. Jag har ett normkritiskt perspektiv och jag 

tar hjälp av teorier som socialkonstruktion, queer teori och crip teori. Är det här termer 

som du känner igen från din egen utbildning?  

2. Vilka typer av bilder (främst bilder på kroppar men även andra bilder) visar du för 

dina elever i undervisningen? Foton, tecknade, målade, digitala? Egna eller andras 

eller både och? 

3. Var hittar du bilderna du visar? 

4. Använder du dig av sociala medier i din undervisning? T.ex konton på instagram och 

liknande? 

5. Har du kommit i kontakt med något som heter kroppspositivsm?  

6. Pratar ni om kroppsideal och liknande ämnen i undervisningen? 

7. Tror du det går att implementera i undervisningen? 

8. Känner du till crip teori? Och arbetar du aktivt med det i undervisningen? 

9. Känner du till normkritiskt pedagogik? Och arbetar du aktivt med det i 

undervisningen? 

10. Känner du till queer teori? Och arbetar du aktivt med det i undervisningen? 

11. Har du egna verktyg eller arbetssätt som du använder i din undervisning? 

 

12. Har du arbetat inom gymnasieskolan? Hur skulle du säga att de skiljer sig åt (om de 

gör det)? Och tror du att gymnasieskolan skulle gynnas av gymnasiesärskolans 

metoder/arbetssätt etc? På vilka sätt?  

Stort tack för din medverkan  

Sekretess: 

Din insats är anonym, men jag kommer såklart se varifrån du mailar. Min tanke är att skriva 

ut alla svar och försöka att inte bry mig om från vem det kommer. Skulle det vara så att du 

ångrar dig och inte vill vara med är det bara att du hör av dig så kommer jag ta bort ditt svar.  
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Vänliga hälsningar Jenny Tofte 

6. Kompletterande svarsformulär pedagog B-L 

1. Jag skriver en uppsats om funktionalitet med kroppen i fokus, och hur bildpedagoger kan 

jobba med det i sin dagliga undervisning. Jag har ett normkritiskt perspektiv och jag tar hjälp 

av teorier som socialkonstruktion, queer teori och crip teori, och jag har läst boken 

Normkritisk pedagogik. Vad har du för utbildning och är det här termer som du känner igen 

från din egen utbildning?  

2. Har du någon tanke om gymnasiesärskolan och dess funktion?  

3. Hur ser du på din egen funktion som specialpedagog?  

4. Just toleranspedagogik känns som något som används vid funktionsvariationer, har du 

någon tanke om varför, och kanske om hur det skulle gå i praktiken att arbeta med 

systemförändrande demokratiarbete?  

5. I de pedagogiska situationer du har varit/är i, hur skulle du säga att arbete med alla 

diskrimineringsfrågor fungerar? Även om det inte är just inom skolan.  

6. Har du egna verktyg eller arbetssätt som du använder i din undervisning?  

7. Och slutligen, tror du att gymnasieskolan skulle gynnas av gymnasiesärskolans 

metoder/arbetssätt etc? På vilka sätt?  

Stort tack för din medverkan. Skulle du ångra dig och vilja att jag inte tar med något av det du 

sagt i min uppsats är det bara att du hör av dig så ordnar jag det.  

Vänliga hälsningar Jenny Tofte  

 

Din insats är anonym, men jag kommer såklart se varifrån du mailar. Min tanke är att skriva ut 

alla svar och försöka att inte bry mig om från vem det kommer. Skulle det vara så att du ångrar 

dig och inte vill vara med är det bara att du hör av dig så kommer jag ta bort ditt svar.  

 

Vänliga hälsningar Jenny Tofte 
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7. Survey på internet se även https://sv.surveymonkey.com/r/FLHBMH2  

 

 

 

 

https://sv.surveymonkey.com/r/FLHBMH2

