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” Vi har två parallella fotbollsplaner och jättemånga som spelar på den här 
fotbollsplanen med regler som jag inte alls tycker om och då kan jag välja att spela på 
min plan och bara stå och skrika åt dem att de ska komma till mig och att det dom 
gör är fel, alltså det kommer inte att hända så mycket, eller så kan jag ge mig in på 
den planen och så kan jag så här börja snacka om att ni kanske kan ändra reglerna 

eller ni kanske vill komma över till min, eller vi kanske kan göra en gemensam 
fotbollsplan här tillsammans. Där tror jag att det dramapedagogiska 

förhållningssättet, det dialogiska och upplevelsebaserade har en ingång som sen kan 
bli lite konfliktorienterad, men att börja så, då når man inte fram, men det 

dialogiska är det första för att sen börja bråka, men då har man landat i någon 
trygghet att det här det handlar om mig också...” 

 
– Deltagare i fokussamtalet om normkritik 
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ABSTRACT 
 
Samuelsson, Camilla & Solca, Marlene (2010). Den normkritiska dramapedagogen? –En 
undersökning om dramapedagogers uppfattningar av att arbeta normkritiskt. C-uppsats i 
dramapedagogik, Akademin för utbildning och ekonomi, Högskolan i Gävle.  
 
Syftet med undersökningen är att belysa och problematisera vad det kan innebära 
för dramapedagoger att arbeta utifrån ett normkritiskt förhållningssätt. Det 
undersöks med frågeställningarna: 

- Hur går det att förstå och tolka dramapedagogers erfarenhet av att arbeta normkritiskt? 
- Vilka strategier går det att finna i dramapedagogers normkritiska arbete? 
- Vilka styrkor för att arbeta normkritiskt går det att finna inom dramapedagogiken? 
- Finns det några svårigheter i mötet mellan dramapedagogik och normkritisk pedagogik? 

 
Undersökningen är kvalitativ med en hermeneutisk ansats som utgår från queer- 
och intersektionalitetsteorier och anti-opressive education. Forskningsmetoden är 
fokussamtal med dramapedagoger som arbetar med ett normkritiskt 
förhållningssätt. 
 
Empirin resulterade i en analys med två tydliga huvudgrenar: styrkor som 
dramapedagog i ett normkritiskt arbete och strategier för att arbeta normkritiskt. 
Analysen är kopplad till litteratur om icke förtryckande, normkritisk och 
dramapedagogisk verksamhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Dramapedagogiskt förhållningssätt, normkritisk pedagogik, 
normkritiskt förhållningssätt, queer, intersektionalitet, toleranspedagogik, 
Kumashiro 
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INLEDNING 

I homo-normens land 

Det är en varm sensommardag i Stockholm. Jag, min väninna Anna och mopsen 
Elvis står på Hornsgatan för att spana in årets Prideparad. Gatans trottoarer är 
fyllda av uppsluppna, stolta och nyfikna människor och djur. Vägbanan befolkas 
under buller och bång av stolta paraddeltagare i olika fantasirika utstyrslar och 
fortskaffningsmedel. Det är verkligen en dag av Stolthet, där inskränkthet, 
fördömande och rädsla känns långt borta. Vi möter upp några vänner utanför 
Pridepark, där själva festivalen tar plats, som deltagit i paraden. Trots att vi 
egentligen är rätt panka, och dessutom har med oss lilla mopsen Elvis, lyckas 
vännerna övertala oss att gå med in på festivalområdet. Där inne händer något 
magiskt. Vi, två 35-åriga väninnor förvandlas plötsligt till ett lesbiskt par. Nej, inte 
på riktigt. Vi är fortfarande två heterosexuella väninnor med hunden Elvis i släptåg, 
men i andras ögon är vi plötsligt inte de vi tror oss vara. Genom hur andra bemöter 
oss inser jag att vi ses som ett par, i sexuell bemärkelse, att Elvis är vår ”bebis” och 
att jag befinner mig på den homosexuella begärsmarknaden. Först förstår jag 
ingenting, för att plötsligt slås av insikten att vi nu befinner oss i homonormens 
land -Pridepark. Där och då förstod jag att de flesta vi mötte var homo-, bi- eller 
transsexuella och att de gjorde samma antagande om mig. Initialt ville jag förklara 
hur det egentligen låg till, men rätt snabbt insåg jag att jag inte skulle få göra annat än 
att ”komma ut” hela kvällen. För mig var det inga problem att antas ha en annan 
sexualitet för en kväll, men det slog mig hur det kan vara för alla bi-, homo- och 
transsexuella som befinner sig i heteronormens land hela tiden, och inte bara för en 
kväll. På den tiden såg jag inte på världen som något som definierades av normer. 
 
Normer påverkar oss mer än vad vi nog tänker på och ser olika ut i tid och rum. 
Det finns goda normer som gör det enklare för oss att leva i samhället, men det 
finns också normer som stänger ute och diskriminerar människor. I denna uppsats 
vill vi utforska om det går att ha ett normkritiskt förhållningssätt som 
dramapedagog för att arbeta mot de normer som diskriminerar och stänger ute 
människor i olika sammanhang. 
 

Förförståelse 

Vi (Camilla och Marlene) träffades för första gången på kandidatkursen i 
Dramapedagogik vid högskolan i Gävle hösten 2009. Den ena av oss nyligen 
examinerad dramapedagog och den andre dramapedagog i snart femton år. I olika 
sammanhang har vi båda de senaste åren stött på normkritiskt förhållningssätt och 
vi har båda deltagit i RFSL ungdoms-workshop BRYT!1 
                                         
1 BRYT! –ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet. Forum för levande historia, RFSL ungdom. 
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När vi satt på tåget hem från Gävle efter den första sammankomsten började vi 
prata och insåg att vi båda delade ett gemensamt intresse för normkritik. Vi tyckte 
båda att förhållningssättet skulle vara intressant att implementera i vårt arbete som 
dramapedagoger, om än inte helt lätt. 
 
Trots att vi, på varsitt håll, deltagit i denna workshop (BRYT) hade vi liknande 
upplevelser och tankar om det vi varit med om. Workshopen hade både varit 
inspirerande och gjort oss nyfikna på normkritiken, men samtidigt förundrades vi 
över en känsla av att det förmedlades ett rätt och fel, vilket för oss dramapedagoger 
kändes ovant. Detta rätt och fel upplevde vi som en skarpt dragen gräns, samtidigt 
som vi var osäkra på var den gränsen gick. En annan upplevelse från workshopen 
var att ledarna verkade ha en dold agenda, vilket är något som går emot vår 
upplevelse av ett dramapedagogiskt förhållningssätt. Vi tänker att dramapedagogen 
utgår ifrån de teman som dyker upp hos deltagarna och bestämmer inte vad som 
ska talas om eller arbetas med. Ett exempel på våra ovanstående upplevelser var då 
deltagarna i workshopen skulle ”brainstorma” om vilka som omfattas av normen. 
Ledaren skrev upp det gruppen sa på en tavla. När gruppen sagt allt det tänkte på 
skrev ledaren till sådant som gruppen inte tagit upp. Vi förvånades av att gruppens 
tankar skulle kompletteras med ledarens tankar och idéer. Det gav en känsla av att 
gruppens kunskaper kunde vara felaktiga och behövde kompletteras. 
 
En tredje aspekt som kom upp under workshopen var att ledarna sa att de ogärna 
använder sig av värderingsövningar2, då de anser dem vara förtryckande - istället 
för att motverka förtryck vilket de är menade att göra från början. En av oss 
upplevde att efter mötet med det normkritikiska perspektivet blev det plösligt svårt 
att formulera påståenden till värderingsövningar. Medvetenheten om att 
kränkningar kan göras utifrån ett normperspektiv gjorde att det infann sig en rädsla 
för att kränka eller utestänga människor genom värderingspåståenden. 
 
Vi började, på var sitt håll, fundera över hur vi som dramapedagoger skulle kunna 
kombinera det normkritiska perspektivet med det dramapedagogiska, och vilka 
förändringar i tankesätt vi som pedagoger skulle behöva göra i mötet mellan dessa 
två. 
 
En annan del som vi bär med oss in i arbetet med denna undersökning är att vi 
båda i mångt och mycket är normpersoner: vi är båda vita, heterosexuella 
cispersoner3 utan funktionsnedsättning som tillhör medelklassen. Utifrån det 
normkritiska temat och vårt val av en hermeneutisk forskningsansats tycker vi det 

                                         
2 I en värderingsövning får deltagarna aktivt ta ställning till olika påståenden, t ex: Det är viktigt att alltid säga vad en 
tycker. Se även Josephson 2010. 
3 En person som håller sig inom normerna för det kön som registrerades vid personens födsel (BRYT! RFSL 
ungdom). T ex en person som identifierar sig som, ser ut som och är folkbokförd som kvinna. 
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är viktigt att synliggöra och problematisera våra normpositioner som etnicitet, klass, 
sexualitet etc. 
 

Syfte 

Syftet med undersökningen är att belysa och problematisera vad det kan innebära 
för dramapedagoger att arbeta utifrån ett normkritiskt förhållningssätt. 
 

Frågeställning 

Hur går det att förstå och tolka dramapedagogers erfarenhet av att arbeta 
normkritiskt? 
 
Vilka strategier går det att finna i dramapedagogers normkritiska arbete? 
 
Vilka styrkor för att arbeta normkritiskt går det att finna inom dramapedagogiken? 
 
Finns det några svårigheter i mötet mellan dramapedagogik och normkritisk 
pedagogik? 
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Tidigare forskning 

Eftersom normkritisk pedagogik är ett relativt nytt fenomen är det tämligen 
outforskat. Den forskning vi funnit är inom området utbildning i allmänhet, inte 
specifikt inom dramapedagogik. För att ändå sätta in normkritisk pedagogik i ett 
sammanhang redogör vi nedan för en del av det som skrivits på området. 
 
David V. Ruffolo (2006) undersöker i artikeln Reading students as queer, disrupting 
heteronormativity for an eqitable future hur och om personer med en queer identitet har 
möjlighet till identifikation i akademin. Ruffolo utgår ifrån den dikotomiserade 
bilden av identitet som finns inom utbildningsväsendet. Dikotomiseringen handlar 
om en uppdelning i motsatspoler som t ex kvinna och man, svart och vit eller andra 
områden där det uppstår ett ”vi och dom”-perspektiv. Den dikotoma bilden av 
identitet reproduceras och uppmuntras i undervisningssituationen vilket medför en 
stabil och oflexibel form av identitet. Det bildas två motpoler där den ena alltid har 
mer makt än den andra. Även andra identiteter exkluderas som inte är det ena eller 
det andra, till skillnad från ett queert förhållningssätt där alla identiteter i ett 
klassrum blir inkluderat, oavsett könstillhörighet, sexualitet, etnicitet, funktionalitet 
etc. Exkluderingen reproduceras och en uppdelning mellan majoriteten och 
minoriteter i gruppen understöds. Det Ruffolo gör är att han tittar på diskursen 
kring dikotomiseringen samt ifrågasätter och problematiserar denna (ibid). 
 
Ruffolo menar att förut handlade queer mest om sexualitet och genus medan det 
nu även inkluderar alla former av normativa praktiker, det som i Sverige numera 
benämns intersektionalitet4 (vår anm.). I artikeln utgår han från bland annat 
queerteori för att titta på rasism, sexism, klassförtryck, funktionalitet etc. för att 
ifrågasätta normativa föreställningar kring likformiga och ensidiga identiteter. Detta 
ifrågasättande gynnar både de med en queer identitet och de utan, då samtliga 
studenter vid ett ifrågasättande perspektiv får möjlighet till en mer flytande och fri 
identitet. Målet med ifrågasättandet för queerteoretiker är att arbeta för en framtid 
som är rättvis och där variationer av identiteter är möjliga, och inte en framtid där 
alla är eller förväntas vara likadana (Ruffolo 2006). 
 
Lise Clairborne Bird (2004) beskriver i artikeln A Queer diversity: Teaching Difference as 
interrupting intersections arbetet med en universitetskurs som hon själv leder. I kursen 
undersöker deltagarna kön, sexualitet, etnicitet och funktionalitet utifrån ett 
intersektionalitetsperspektiv med ett ifrågasättande av det normativa. Clairborne 
Bird reflekterar kring strategier, problem och möjligheter med detta arbete. Precis 
                                         
4 Se de los Reyes, Paulina & Mulinari, Diana (2005). Intersektionalitet. Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap och 
under rubriken ’Intersektionalitet’ sid. 13. 
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som i Ruffolos undersökning visade det sig att tillvaron ofta delas upp i 
motsatspoler, dikotomier som kvinna – man, svart – vit etc. I kursen undersöks 
dessa dikotomiers maktförhållande. Clairborne Bird har upplevt ett visst motstånd 
om tal kring sexualitet. Många nämnde t ex inte alls frågor kring sexualitet i kursens 
inlämningsuppgifter. Oftast var det lättare att tala om heteronormativitet och 
dikotomin hetero – homo efter att ha introducerat man – kvinna som motpooler 
med olika makt. Clairborne Bird arbetar även med rollspel där studenterna fick gå 
in i rollen som ’den andre’ i t ex sammanhang kring etniska minoriteter (ibid). Detta 
sätt att arbeta tangerar ett toleranspedagogiskt förhållningssätt5 (vår anm.), men 
Clairborne Bird tar upp och diskuterar att bara för att deltagaren varit i rollen som 
minoritet betyder det inte att den upplevelsen är eller bör ses som allmängiltig för 
alla inom en minoritet. Hon menar att risken med en hypotetisk historia och 
rollspelet är att det fortsätter att skapa stereotyper, om än nya sådana. Hon menar 
också att det är viktigt att den här typen av övningar öppnar upp för olika 
tolkningsmöjligheter, inte endast utifrån en normativ ståndpunkt. Under kursen tar 
de även upp frågor kring vad som är ett normativt beteende i samhället, hur vi 
förväntas uppträda etc. Clairborne Bird låter eleverna måla en muslimsk kvinna för 
att visa på den stereotypa bilden, för att sen vidga perspektiven genom att visa att 
det finns olika ideal för kvinnor i olika muslimska länder (ibid). 
 
Två andra forskare som tittat på sina egna kurser (kritiskt granska/syna…vad är det 
för kurs? Universitet?) är Mary Bryson & Suzanne de Castell (1993). I artikeln Queer 
Pedagogy: Praxis Makes Im/Perfect utgår de från poststrukturalistiska teorier om 
subjektet för att titta på hur identitet konstrueras under en kurs i lesbiska studier 
(eng. lesbian studies). De beskriver hur queerpedagogiken praktiseras och hur den kan 
utmana normer och föreställningar om det normala i skolans ämnesundervisning 
genom frågor som vem som talar, vem som bör tala, om vad och till vem6 (ibid). 
 
Alla studenter på kursen var kvinnor och majoriteten var vita, med undantag för 
några få med annan etnisk härkomst. En del var öppna med sin bi- eller 
homosexualitet medan andra valde att inte talade om sin sexualitet. Bland 
studenterna fanns en spridning vad gäller klassbakgrund och klassidentifikation. 
Bryson & Castell upplevde att de studenter med bi- eller homosexuell identitet 
lättare kunde ta sig an uppgifterna i undervisningen, medan många av de vita 
kvinnorna med en heterosexuell identitet sökte upp lärarna för att uttrycka sina 
svårigheter att delta. Bryson & Castell kunde även se att studenterna med vit 
heterosexuell identitet oftast inte reflekterade över sin egen identitet i 
inlämningsuppgifter. Detta förvånade forskarna eftersom dessa kvinnor många 
gånger var personer som hade studerat genusvetenskap i flera år (Bryson & Castell 
1993). 
 

                                         
5 Se under rubriken ’Toleranspedagogik’ sid. 16. 
6 Läs om performativitet under rubriken ’Queer’ sid. 12. 
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En reflektion som Bryson & Castell gjort är att de som ofta i andra sammanhang 
får höras och synas, de vita heterosexuella kvinnorna, valde ett mer lågmält och 
traditionellt sätt att redovisa sina kunskaper från kursen, d v s i skriftlig form. De 
med en bi- eller homosexuell identitet valde medier som film, foto, affischer etc, 
och kunde på så sätt lättare nå ut till andra människor, utanför kursen. I dessa 
arbeten samarbetade de ofta med varandra eller andra utomstående som inte gått 
kursen (Bryson & Castell 1993). 
 
Intentionen med kursen var att ifrågasätta föreställningar om det ’normala’, men i 
efterhand upptäckte Bryson & Castell att deltagarna ändå ständigt förhöll sig till vit 
heterosexualitet som norm och det avvikande blev ifrågasatt. Den lesbiska 
identiteten förblev ensidig och oföränderlig, trots att kursen syftade till att göra det 
motsatta. Detta tog sig uttryck i att under kursen uppstod ett ’vi och dom’ där det 
lesbiska blev föremål för det som studerades medan de priviligerades positioner 
fortsatte att osynliggöras och därmed tas för givna (Bryson & Castell 1993). 
 

Skolverkets rapport 

I skolverkets rapport (326:2009) Diskriminerad, trakasserad och kränkt har barn och 
elevskyddslagen7 följts upp. Det som undersökts är barns, elevers och studerandes 
uppfattningar om diskriminerande och trakasserande situationer i 
skolsammanhang. I rapporten framkommer att diskriminering, kränkningar och 
trakasserier kan kopplas till de dominerande normer som finns och präglar de 
sociala maktrelationerna inom förskola och skola (Skolverkets rapport 326:2009). 
Det kopplas till rapporten i normkritisk litteratur8 vilket kan ses som en början till 
en förändrad syn på diskriminering och kränkning skolan. Den nya synen innebär 
att kränkningar inte betraktas som ett individproblem utan handlar om strukturer, 
vilket är något som även lyfts inom den normkritiska pedagogiken. I Skolverkets 
rapport (326:2009) Diskriminerad, trakasserad och kränkt framkommer att genom att 
kategoriskt dela in företeelser, utseenden och uppförande som normalt respektive 
onormalt bevaras och vidmakthålls hierarkier som i sin tur präglar de sociala 
maktrelationerna (ibid). 
 

Uppsatser 

Nedan kommer vi att redogöra för de uppsatser vi funnit om normkritisk 
pedagogik på kandidatnivå. De berör olika dramapedagogiska metoder eller 
förhållningssätt i förhållande till normkritik. 
 

                                         
7 Barn och elevskyddslagen är lagen om förbud mot all kränkande behandling som syftar till att förtydliga skolans 
ansvar för att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan. 
8 Se Bromseth, Janne & Darj, Frida (red.) (2010) Normkritisk pedagogik. Makt, lärande och strategier för förändring. 
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I uppsatsen Att vilja förändra! Hur undviker man som pedagog att reproducera stereotypa 
könsroller och heteronormativitet? undersöker Sara Berg (2006) hur dramapedagoger ser 
på sitt förhållningssätt då de arbetar med frågor kring genus och sexualitet. Hon 
kommer bland annat fram till att de intervjuade pedagogerna tycker det är viktigt 
att vara klar över sina egna värderingar och att ha kunskap om maktsystem. 
 
Mimmi Corneliusson (2006) granskar i sin uppsats lärarhandledningen av 
metodmaterialet Någonstans går gränsen9, samt hur den svenska skolan hanterar frågor 
kring sexualitet och normativitet. Hon kommer fram till att skolor ofta använder 
det som kan kallas toleranspedagogik, d v s en tolerans av det avvikande, vilket 
sätter den som tolererar i en maktposition i förhållande till den som tolereras. 
 
Frida Sandegård (2009) har skrivit en uppsats om RFSL´s metodmaterial BRYT! 
där hon undersöker hur Hyresgästföreningen arbetar med jämlikhet utifrån det 
ovan angivna metodmaterialet som utgår från ett normkritiskt perspektiv. 
Sandegård kommer fram till att även om materialet BRYT! fokuserar på normen, 
tenderar hennes informanter att börja tala om avvikaren istället, vilket hon tolkar 
delvis som okunskap och delvis som en ovilja hos informanterna att se sin egen 
maktposition. Sandegård menar också att det normkritiska tankesättet är något som 
tar tid att internalisera, vilket kan vara en förklaring till informanternas beteende. 
 
Teoribildningar 

Queer 

Ordet queer betyder underlig, knäpp eller homosexuell (NE på nätet 10.05.13), 
men i teoribildningen definieras queer som en form av aktivism och en teori om 
sexualitet och normalitet. Begreppet kan även användas som ett samlingsnamn på 
HBT10-personer och andra personer som faller utanför normen (Ambjörnsson 
2006). Som verb kan begreppet queer däremot förstås som en aktiv handling, t ex 
genom att ”agera queert för att störa och skapa sprickor i normerna”. (Sörensdotter 
2010:135). Queerteorin började utvecklas i början av 1990-talet inom akademin i 
USA, med rötterna i feministisk teori och med inspiration av Michael Foucault och 
Jeffrey Weeks teorier (Ambjörnsson 2006), men även av filosofen Judith Butler och 
litteraturvetaren Eve Kosofsky Sedgwick (NE 2010-02-21). Att använda sig av 
ordet queer var ett sätt att ta tillbaka det amerikanska skällsordet som använts om 
homosexuella. Till skillnad från homorörelsens strävan efter acceptans i det 
heterosexuella (vår anm.) samhället var queerrörelsens strategi uppror och 
konfrontation (Ambjörnsson 2006). Utifrån ett politiskt och teoretiskt 
queerperspektiv granskas situationer i samhället som är förknippade med sexualitet 
och makt. Det kritiska förhållningssättet inom queer används för att ifrågasätta 
                                         
9 Någonstans går gränsen är en lärarhandledning om kön, sexualitet och normer i unga människors liv skriven av Gunilla 
Edemo och Joakim Rindå för RFSL Stockholm. Föregångare till BRYT! 
10 HBT är en förkortning på Homo-, Bisexuella och Transpersoner (Ambjörnsson 2006). 
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förgivet tagna normer. Centralt är heteronormativiteten, men även normer kring 
genus, etnicitet, funktionalitet etc ifrågasätts. Likt normkritiken synar queer normen 
istället för att försöka vinna acceptans och tolerans för det avvikande 
(Ambjörnsson 2006). Idag används queerteori inom alla vetenskapsgrenar som 
hanterar konstruktion av samhälle och värderingar (NE 2010-02-21). 
 
Performativitet är ett centralt begrepp inom queerteori som kan kopplas till Judith 
Butler, men som ursprungligen kommer från den brittiske språkfilosofen J.L. 
Austin. Med detta begrepp menade Austin att språket är en aktiv handling genom 
vilket vi skapar vår bild av verkligheten och nya sociala tillstånd. Butler har tagit 
begreppet vidare och synat de processer där vi blir till subjekt, uttalanden som gör 
att vi känner oss som något eller uppfattas av andra som något, performativa 
handlingar som aktivt gör något med subjektet och dennes omgivning. Om vi t ex 
benämner ett barn utifrån dennes biologiska kön sätter uttalandet igång sociala och 
psykologiska processer som innebär att vi kommer att få vissa förväntningar på hur 
den personen ska tänka, känna och handla. Butler menar dock att performativa 
handlingar måste upprepas för att få någon innebörd, att det är en pågående 
process. Hennes strategi för att bryta performativitetens makt är att använda sig av 
det performativa subjektsskapandet, men på ett oväntat, otillåtet och omvälvande 
sätt istället för att reproducera redan existerande föreställningar om t ex kön. Med 
performativitetsteorin vill Butler visa att det går att använda maktens verktyg för att 
vända förtryck till frihet (Ambjörnsson 2006; Kulick 2004). 
 

Intersektionalitet 

Intersektionalitet är ett begrepp som är relativt nytt i Sverige. Begreppet uppkom 
utifrån ett behov av att synliggöra att det finns andra komponenter än t ex bara kön 
som påverkar maktojämlikhetsstrukturer i samhället (de los Reyes, Mulinari 2005). 
Det intersektionella perspektivet vill synliggöra och problematisera hur olika 
maktrelationer skapas utifrån flera olika aspekter, så som kön, klass, etnicitet, ras, 
funktionalitet och ålder (ibid). Inom perspektivet utgås det från att de tidigare 
nämnda komponenterna är socialt konstruerade, att de är ständigt samverkande 
samt uttrycks tillsammans. Varje fall av maktobalans bör ses utifrån dess 
sammanhang med påverkan av en rad olika sociala maktrelationer istället för att 
bara se en av delarna i maktobalansen, vilket lätt blir fallet om vi enbart tittar på t 
ex kön (Bredström 2007). 
 
I ett intersektionellt perspektiv problematiseras just att bara se en dimension av 
förtryck. Det endimensionella resulterar i att förtrycket är oföränderligt och gör att 
vi sätter oss i en position där vi kan bestämma vilken över- eller underordning som 
är viktigast utan att se sammansättningen av de olika dimensionerna samt hur de 
olika komponenterna förhåller sig till varandra. Framförallt kritiseras feminismens 
ensidiga sätt att se på kön som den yttersta maktfaktorn som prioriteras över alla 
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andra förtryck och därmed det viktigaste förtrycket att bryta. Utifrån ett 
intersektionellt perspektiv menas istället att alla förtryck måste motverkas samtidigt, 
på flera plan, då de inte går att isolera dem ifrån varandra (de los Reyes, Molina & 
Mulinari 2007). 
 

Normer och makt 

Norm betyder bland annat rättesnöre, regel eller det normala beteendet i en social 
grupp. Ett normsystem anger det normala mönster som individers handlingar bör 
överrensstämma med. De är i allmänhet intimt förbundna med sociala värden, och 
de utgör medel för att förverkliga tillstånd som värderas högt av den samhällsgrupp 
som bejakar dem (Nationalencyklopedin 10.05.13). Norm är en allmänt godtagen 
regel för handlande eller tänkande, ofta av social karaktär (Norstedts svenska 
ordbok 1999). Lena Martinsson och Eva Reimers (2008) menar att normer ofta kan 
vara en trygghet för att vi ska kunna identifiera oss med en grupp, men att de likväl 
kan vara ett hot för den som inte passar in i befintliga normer eftersom denne 
riskerar att bli exkluderad från gruppen. Göran Ahrne (2007) tangerar ett 
normkritiskt förhållningssätt i boken Att se samhället. Han menar att människan 
ständigt utövar makt i sociala relationer utan att ens reflektera över det. Genom 
våra handlingar, som är kvarlevor från hur andra har handlat innan oss, påverkar vi 
samhället på olika sätt. Eftersom handlingarna ofta är en omedveten reproduktion 
av tidigare handlingar kan de vara svåra att förändra. Ahrne menar att det 
intressanta inte är att syna det som avviker utan i stället syna att handlingar ständigt 
reproduceras och fundera över varför det är så, för att kunna förstå 
maktmekanismerna i samhället (ibid). Normer är beroende av situation och 
sammanhang och är något som förändras över tiden. Exempelvis ser normerna för 
hur vi får uppföra oss i skolan idag helt annorlunda ut än vad de gjorde för femtio 
år sedan (Martinsson & Reimers 2008). 
 
Genom att peka ut något som normalt innebär att det görs på bekostnad av något 
annat och detta i sig är en makthandling (Martinsson & Reimers 2008). Genom att 
normen skapar identifikationspositioner som t ex kön, sexualitet och etnicitet 
skapas normativa förväntningar på dem som ingår i dessa positioner (ibid). 
Veronika Berg (2010) skriver att en normperson kan ses som någon som omfattas 
av ett ”vi” och den som avviker från eller bryter mot normen omfattas av ett 
”dom” (ibid). Ingen äger normen, både de som omfattas och gynnas av en norm 
och de som står utanför eller missgynnas kan medverka till att normen 
reproduceras, vilket är något som kan synliggöras och därmed motverkas 
(Martinsson & Reimers 2008). 
 
Martinsson & Reimers (2008) anser att granska normer är ett sätt att granska hur 
makt möjliggörs och de menar att normbegreppet är inspirerat av Michel Foucaults 
sätt att se på makt (ibid). Foucault jämför handling och makt där handlingen 
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används i syfte att ge ett visst resultat, precis som brukandet av makt. Makt kan 
möjliggöras i t ex institutioner, men institutionen i sig äger ingen makt, utan det är 
människorna inom densamma som använder sig av de olika 
makthandlingarna/teknikerna. Makten är alltså ingen inneboende egenskap utan 
något som endast existerar i form av en handling, ett maktutövande. Även makt 
och kunskap är nära förbundna, beroende av och förutsätter varandra. Kunskapen 
framkallar makt, så utan kunskap finns ingen makt. En rådande diskurs befinner 
sig aldrig utanför makten, vilket därmed innebär att diskursen inte heller kan 
studeras utan att makten tas med i beräkningen (Nilsson 2008), vilket är något som 
normkritiken försöker göra. 
 

Normkritisk pedagogik 

Genom att syna härskande normer får vi syn på vad eller vem som står utanför 
normen och även vad som möjliggör kränkning och diskriminering av dessa 
personer (Martinsson & Reimers 2008). 
 
Under 2007 startades i Stockholm en informell studiecirkel bestående av forskare 
och praktiker för att diskutera utbildningsstrategier kring kön- och 
sexualitetsfrågor. Samtalen utgick från queerpedagogik, men utvecklades senare till 
normkritisk pedagogik då deltagarna ville understryka den intersektionella 
potentialen (Bromseth & Darj 2010). ”Begreppet har fungerat som ett 
arbetsredskap för att visa på hur olika normer samverkar och skapar maktobalanser 
inom olika pedagogiska praktiker, samt hur man kan utmana dessa normer.” 
(ibid:13). Som tidigare nämnts skapar normer maktstrukturer och strategin för att 
bryta dessa strukturer är att synliggöra normerna och det för givet tagna som 
många gånger är ’osynligt’ och anses ’normalt’. Resultatet blev att inta ett 
konfliktperspektiv, d v s att inte acceptera det synliga som något självklart och 
naturligt (BRYT workshop 2009). ”En normkritisk pedagogik lägger fokus på 
processen där normer skapar och upprätthåller hierarkisk skillnad” (Bromseth 
2010:50). 
 
Lärandet av det normkritiska förhållningssättet är allt annat än bekvämt 
(Kumashiro 2002). Ett normkritiskt förhållningssätt skulle kunna ses som 
transformativt lärande. Transformativt lärande innebär att det sker en omfattande 
omstrukturering av etablerade scheman hos den lärande individen. Med detta 
menas att flera delar av en individs tillvaro och sätt att se på omvärlden ändras på 
ett omvälvande sätt (Illeris 2007). 
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Toleranspedagogik 

I Norstedts svenska ordbok (1999) definieras ordet tolerans som: ”respekt för 
andras (avvikande) åsikter eller beteenden trots att man egentligen ogillar dem.” 
(1999:1163). I boken Normkritisk pedagogik skriver Gunilla Edemo (2010) att 
toleranspedagogik bevarar normsystemet upplevs därför inte så hotfullt eftersom 
den bygger på antagandet att både den som tolererar och den som blir tolererad 
vinner något, medan det normkritiska perspektivet strävar efter en omfördelning 
av makt. Det normkritiska perspektivet innebär att vissa grupper behöver ge ifrån 
sig privilegier för en jämnare maktfördelning. (ibid) Detta kan vara en förklaring till 
att normkritik kan möta mer motstånd än toleranspedagogiken. Maria Rosén 
(2010) skriver att tolerans visserligen är bättre än intolerans men menar samtidigt 
att begreppet blir problematiskt när ”tolerans tar sig i uttryck som en välvillighet på 
de privilegierades villkor” (Larsson & Rosén 2009:39 i Rosén 2010:62). Hon 
ifrågasätter om empati för någon annan kan leda till att maktobalansen förändras 
och menar att toleransen istället kan stärka dikotomin mellan normpersoner och de 
som avviker från normen och på så sätt bevaras en uppdelning i ett ’vi och dom’ 
(ibid). ”Jag brukar säga att toleranspedagogiken går normens ärende, medan den 
normkritiska pedagogiken omkullkastar maktordningar och fråntar normpersoner 
makten att tolerera normbrytare” (Berg 2010:219). 
 
Corneliusson (2006) skriver i sin uppsats Tolerans eller normkritik om 
toleranspedagogik. Hennes definition av begreppet är att det är ett förhållningssätt 
där en person eller grupp sätter sig själv i maktposition gentemot en annan person 
eller grupp genom att tolerera eller ha överseende med denne. 
Toleranspedagogiken utgår från att människor har fördomar och okunskap om 
något, vilket ska motverkas genom information i syfte att skapa sympati och 
förståelse för det vi har okunskap om (ibid). En av våra fokusdeltagare menar att 
toleranspedagogiken har en ambition att arbeta för mänskliga rättigheter, men 
resulterar istället i en ”välviljans apartheid” där ”ett majoritetssamhälle … har överseende 
med ett minoritetssamhälle”. 
 

Dramapedagogik 

Dramapedagogik är en sammansättning av ordet drama, som kommer från 
grekiskans att handla (Hägglund & Fredin 2001), och ordet pedagogik som syftar till 
att lära. Mia Marie F. Sternudd (2000) beskriver dramapedagogik som en händelse 
som skapas eller återskapas där ”Deltagarna upplever situationen med sina kroppar, 
känslor och intellekt...” (ibid:16), både i form av medskapare och betraktare. 
Agerandet ger deltagarna möjlighet att omsätta den verbala reflektionen till en 
reflekterande handling (ibid). 
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Vi har valt att fokusera på den inriktning som F. Sternudd (2000) kallar ”det kritiskt 
frigörande perspektivet” eftersom det, precis som det normkritiska perspektivet, 
syftar till att förändra samhället. Perspektivets teoretiska utgångspunkt har sin 
förankring i den dialektiska pedagogiken och ett kritiskt synsätt som syftar till att 
frigöra människan från samhälleligt förtryck. Det är pedagogens uppgift att genom 
det dramapedagogiska arbetssättet synliggöra och kritisera sin omgivning. I det 
dialektiska förhållningssättet utgår Björn Magnér & Helena Magnér från ”att allt 
mänskligt handlande alltid har samhälleliga konsekvenser, d v s fungerar bevarande 
eller förändrande på det rådande systemet” (ibid:86). Den medvetenhet som 
deltagaren behöver för att förstå sin påverkan och möjlighet till förändring kan 
denne få genom rollspel. 
 
De dramapedagogiska metoderna som används inom detta perspektiv är Augusto 
Boals forumteater och Magnér och Magnérs socioanalystiska rollspel. Rollspelen 
och lärprocesserna bygger på deltagarnas livserfarenheter, vilket medför att arbetet 
får en fördjupad mening och skapar medvetenhet hos individen i syfte att kunna 
handla annorlunda i framtiden. Samspelet mellan ordet och handlingen i reflektion 
betonas, för utan samspel skapas ingen utveckling Inom det kritiskt frigörande 
perspektivet betonas vikten av att kunna reflektera. över språk och handling för att 
på så sätt nå en vidare utveckling (Sternudd 2000). 
 

Kumashiro – ’Antioppressive Pedagogy’ 

Under fokussamtalet nämndes ett flertal gånger Kevin Kumashiro och några av 
hans böcker11. Kumashiro är verksam i USA som lärarutbildare, professor och 
grundare av Center for Anti-Opressive Education (Bromseth 2010). Han har länge 
verkat för att medvetandegöra sina studenter om ickeförtryckande lärande och 
praktik. I sin bok Troubling Education (2002) redogör Kumashiro för sin granskning 
av forskning som gjorts för att förändra förtryck i skolan. Förändringsstrategierna 
problematiseras eftersom Kumashiro menar det inte finns några enkla lösningar för 
att motverka förtryck och att all pedagogisk praktik både kan möjliggöra och 
motverka förtryck på samma gång. I arbetet med en typ av förtryck kan andra 
maktaspekter glömmas bort (ibid). 
 
Kumashiro menar att den gemensamma synen i forskningen visar att förtryck gör 
att vissa sätt att vara på eller vissa identiteter/positioner i samhället priviligeras 
medan andra marginaliseras. Han har kategoriserat olika sorters ickeförtryckande 
pedagogik som han funnit i forskningen i fyra olika tillvägagångssätt och redogör 
för de fördelar och nackdelar han ser med dessa strategier (Kumashiro 2002). 
 

                                         
11 Against Common Sense (2004) och Troubling Education (2002). 
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Tillvägagångssätten är utbildning för ’den andra’ (eng. the other), utbildning om ’den 
andra’, utbildning som är kritiskt till privilegiering och andragöring (eng. othering) 
och utbildning som förändrar studenter och samhället. Med begreppet ’den andra’ 
åsyftas de som blir marginaliserade och förtryckta p g a etnicitet, kön, klass eller 
sexualitet (Kumashiro 2002; Bromseth 2010). 
 
Utbildning för ’den andra’ kan t ex innebära att skolan anpassar 
utbildningssituationen för den som ses som ’den andra’ och dennes behov. Ett 
exempel på detta kan vara könsuppdelade grupper i teknikundervisningen som 
syftar till att tjejer ska känna sig mindre utsatta, men samtidigt görs ett antagande 
om att de är mindre kunniga i ämnet (Bromseth 2010). En av styrkorna med denna 
väg menar Kumashiro kan vara att pedagoger uppmärksammas på alla identiteter 
som blir marginaliserade i skolan. En av svagheterna kan vara att genom att 
fokusera på ’den andre’ skickas också signaler om att dessa identiteter innebär 
problem. Han menar att pedagogik som riktar in sig på en grupp eller ett sorts 
problem kan misslyckas med att hjälpa elever som är marginaliserade på grund av 
flera identifikationer (Kumashiro 2002). 
 
Utbildning om ’den andra’ kan innebära att skolan genom temadagar fokuserar på 
den/de som inte betraktas som normpersoner. Ofta är den bilden stereotyp eller 
bristfällig vilket skolan ofta inte motsätter sig eller försöker förändra (Kumashiro 
2002). Detta skulle kunna exemplifieras med hur många svenska skolor bjudit in 
RFSL ungdom för att få en homosexuell representation i sex- och 
samlevnadsundervisningen, vilket kan ses som ett toleranspedagogiskt grepp. Idag 
ser dock RFSL ungdoms arbete i skolorna annorlunda ut då skolinformatörerna 
tillsammans med eleverna synar normen istället för normavvikarna12 (Berg 2010). 
Enligt Kumashiro vill forskarna angripa detta genom att integrera undervisning om 
’den andre’ i läroplanen och inte bara under vissa tillfällen och att visa på att ’den 
andre’ kan ha mångfasetterade identiteter/positioner. Några styrkor med denna väg 
kan vara ökad förståelse för olika identiteter, ökad kunskap om ’den andre’ och 
genom att finna likheter med ’den andre’ få en större empati för denne. Detta tas 
också upp som en av svagheterna i undervisningen om ’den andre’ genom att tro 
att information och kunskap om ’den andre’ leder till empati, då det i själva verket 
kan förstärka motsatsförhållandet mellan ett vi och dom. Svagheter med 
undervisning om ’den andre’ är att en historia får stå som ensidig representation för 
en hel grupp och att normbrytaren får representera en hel grupp/identitet vilket 
kan leda till att den mångfasetterade identiteten glöms bort. Detta menar 
Kumashiro kan motverkas genom att ifrågasätta vilka stereotyper som förstärks 
och vilka som utmanas, vad är det som inte sägs eller som tystas i undervisningen 
om ‘den andre’? För att bryta förtryck menar Kumashiro att det inte bara krävs mer 
kunskap om ’den andre’ utan menar att kunskapen om ’den andre’ ska 
problematiseras (Kumashiro 2002). 
                                         
12 Mer om RFSL ungdoms förändrade skolinformation i Normkritisk pedagogik. Makt, lärande och strategier för förändring. 
(Berg 2010). 
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Utbildning som är kritiskt till privilegiering och ’andragöring’ innebär att utmana 
den förgivet tagna ordningen som bygger på att vissa grupper har privilegier på 
bekostnad av någon mindre priviligerad grupp. Det bygger på ett erkännande av att 
sociala förtryck består av strukturer och ideologier så som t ex rashierarkier, 
könsstereotyper, heterosexistisk kultur etc. Kumashiro menar att dessa kan vara 
svåra att upptäcka eftersom de blivit vedertagna och ses som naturligt givna. 
Styrkan är att inte enbart undervisa om förtryck utan att faktiskt försöka påverka 
och förändra samhället. Detta innebär inte bara empatin för ‘den andre’ utan 
förmågan och viljan att motverka förtryckande ideologier och att kunna förändra 
sociala strukturer. En svaghet är att när förtrycket ses som strukturell antas det 
också att förtrycket generellt får samma effekt på människor med en viss identitet. 
Även här osynliggörs individens mångfasetterade identitet. Kumashiro menar att 
kunskap och förståelse per automatik inte leder till handling eller social förändring. 
Trots den nya teoretiska kunskapen kan studenter ändå välja att handla på samma 
sätt som innan eftersom det inte bara handlar om att få ny kunskap, den befintliga 
kunskapen behövs läras om (Kumashiro 2002). 
 
I det fjärde tillvägagångssättet, utbildning som förändrar studenter och samhället, 
menar Kumashiro att det är viktigt att titta på effekterna av ett lärande i kris, den 
partiska läroplanen och motståndets problematik. Med motståndets problematik 
menar Kumashiro att läroplanen ofta bevarar förtryckande kunskap genom att 
endast visa på privilegierade röster, erfarenheter och perspektiv. På så sätt 
exkluderas och tystas andra perspektiv och eleverna erbjuds inte möjlighet att 
problematisera sin kunskap eller okunskap om marginaliserade identiteter eller 
perspektiv. I utbildningsväsendet kan detta motverkas genom att addera olika 
identiteter och perspektiv i strävan efter en inkluderande läroplan. Genom att ställa 
kritiska frågor och problematisera det som lärs ut kan ett ickeförtryckande lärande 
komma till stånd. En inkluderande läroplan kan bidra till en rikare 
historiebeskrivning genom att utmana och bidra med olika sidor av förtryck samt 
visa på olika skildringar som kompletterar eller rentav motsäger varandra. De 
skildringar som, direkt eller indirekt, visas upp eller tystas påverkar hur vi ser på 
världen. Ett problem som kan uppstå med en inkluderande läroplan är 
omöjligheten i att ständigt inkludera alla perspektiv och identiteter, vilket gör att det 
alltid finns någon som riskerar att bli marginaliserad. I lärandet av en 
ickeförtryckande pedagogik går det inte att förbise samhällets och elevers motvilja 
till förändring av tankesätt menar Kumashiro. Oviljan att förändra tankesätt eller att 
lära om det vi redan vet grundar sig i att vi måste granska vår egen del av förtrycket 
och detta innebär att lärandet kan komma att bli obekvämt på ett personligt plan. 
Att problematisera sin befintliga kunskap och dessutom granska sin egen roll i 
förtrycket menar Kumashiro kan försätta studenterna i en sorts kris. Forskaren 
Shoshana Feldman menar att för att gå vidare från krisen bör det finnas utrymme 
för självreflektion så att den nya kunskapen kan granskas på ett performativt och 
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kognitivt sätt. Målet är att komma förbi krisen och få en förändrad syn på sin egen 
relation till normen och ’andrafiering’ (eng. otherness) (Kumashiro 2002). 
 
Kumashiro menar att begränsningen med det fjärde tillvägagångssättet är att 
effekterna av denna praktik är för outforskad och väcker en del etiska frågor som: 
Är det etiskt försvarbart med ett lärande i kris? Är ett lärande i kris alltid icke 
förtryckande? Inkräktar ett självreflektivt lärande på elevernas privatliv? 
(Kumashiro 2002). 
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FORSKNINGSMETOD OCH ANSATS 

Vi anser att fokussamtalet bäst passar vårt syfte eftersom normkritiken är ett nytt 
fenomen som inte är färdigformulerat utan är under utveckling. Monica Hane och 
Bengt – Åke Wennberg (2005) skriver att fokussamtalet är ”…ett samtal för att 
utforska, klargöra, beskriva eller komma tillrätta med något”(sid. 9), vilket ligger i 
linje med vårt syfte med undersökningen. Anledningen till att vi valt fokussamtal 
som forskningsmetod är att deltagarna är med i hela processen och kan påverka 
innehållet under tiden fram till slutprodukt. Vi har valt en hermeneutisk 
analysmetod då vi velat titta på hur fokussamtalet kan förstås och tolkas. 
 

Fokussamtal 

Fokussamtal bygger på att en liten grupp personer samtalar om attityder, idéer, 
åsikter och känslor kring ett specifikt tema eller ämne. Forskaren har rollen som 
moderator och behöver inte ha en lika nedtonad profil som i andra intervjuformer. 
Utmärkande för fokussamtalet är interaktionen i gruppen och att de kollektiva 
synpunkterna är viktiga (Denscombe 2000; Wibeck 2000). Dessutom är deltagarna 
medaktörer som har möjlighet att påverka materialet även efter samtalet (Hane & 
Wennberg 2005). 
 
Fokussamtalet, enligt Hane och Wennberg (2005), verkade vara en levande process 
som vi var intresserade att prova. Det vi har tagit fasta på i metoden är den jämlika 
dialogen mellan aktörerna och forskarna och att kunskapen produceras genom en 
gemensam reflektion (ibid). Dessutom tyckte vi att det var intressant för oss som 
dramapedagoger att använda en forskningsmetod där gruppens interaktion står i 
fokus (Wibeck 2000). Victoria Wibeck (2000) skriver att det är viktigt för 
gruppmedlemmarna att identifiera sig med gruppen men utan att gruppens 
identifikation blir så stark att endast ett sätt att tänka är det rätta. Nackdelar med 
denna forskningsmetod kan vara samma som vid gruppintervjuer d v s att sociala 
strukturer kan påverka samtalet. Till exempel att alla inte tar lika mycket plats eller 
att den som har en avvikande åsikt kanske tonar ner den eller avstår från att prata 
(Trost 2005). Det är vår uppgift som moderatorer att reglera detta vilket påminner 
om dramapedagogens roll. Ett sätt att undvika så kallat group think är att vi både 
bokstavligt innan samtalet påtalar att vi är intresserade av variation vad gäller 
åsikter, samt att vi under samtalets gång uppmuntrat åsikter som avviker från 
konsensus. Ett annat problem med fokussamtalet kan vara att dokumentera 
samtalet då deltagarna pratar i munnen och ibland avbryter varandra (Denscombe 
2000). Eftersom vi under samtalets gång förde anteckningar som både aktörer och 
moderatorer hade överblick över hoppas vi att det bidrog till att trådar i samtalet 
som försvunnit eller glömts bort kunde följas upp senare i samtalet. 
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Ur ett maktperspektiv tänker vi att det kan vara intressant att använda sig av 
fokussamtal eftersom deltagarna inte bara blir informanter som ska lämna ifrån sig 
empiriskt material, som vi har makten att förvalta, utan blir medskapare i processen 
som aktörer (Hane & Wennberg 2005). 
 
Samtalet ägde rum hemma hos Camilla en vardagkväll. Vi hade avsatt en halvtimme 
innan samtalet för fika och en möjlighet för deltagarna att landa. Därefter startade 
vi upp med en lek för att synliggöra beröringspunkter mellan alla som var 
närvarande, presentation av vår intention med fokussamtalet, syftet med uppsatsen 
samt vår drivkraft att skriva uppsatsen. I samtalets början var den ena av oss 
moderator och den andra tog anteckningar.  När halva tiden gått tog vi en kort 
paus där vi som fokussamtalsledare fick tid att överlägga och välja strategi/ingång 
till det fortsatta samtalet. I andra delen bytte vi roller så den som varit moderator 
antecknade och tvärt om. Efter totalt ca två timmar avrundades samtalet. I 
efterhand tycker vi att tiden kändes för kort och det hade varit intressant att 
ytterligare få ta del av fokusdeltagarnas tankar. Även fokusdeltagarna tyckte tiden 
var knapp. En annan reflektion är att vi kanske borde ha hoppat över leken för att 
synliggöra beröringspunkter och istället lagt den tiden på själva samtalet eftersom 
gruppen som tidigare nämnts redan var bekanta med varandra. 
 

Hermeneutik 

Hermeneutik betyder att tolka, översätta, förtydliga, klargöra eller förklara (Barbosa 
da Silva & Wahlberg 1994). Göran Wallén (1996) skriver att ”hermeneutiken 
handlar om tolkning av innebörder i texter, symboler, handlingar, upplevelser m. 
m.” (sid. 33). Från början var hermeneutiken ett sätt att tolka texter, som lagtexter 
eller bibeln, men också ett sätt att tolka konst. Det kunde också handla om 
människans förmåga att umgås på ett sätt som präglas av förståelse (Gadamer 
1989). 
 
De teoretiska förutsättningarna inom hermeneutiken bygger bl a på förförståelse, 
vilket innebär att forskaren bär med sig teorier, insikter, erfarenheter eller 
färdigheter i sin ryggsäck (Barbosa da Silva & Wahlberg 1994). Förförståelsen 
behöver medvetandegöras för att den kan påverka tolkningen av materialet. 
Dessutom hör forskningen i sig hemma i en kontext, vilken forskaren bör ta 
hänsyn till då denne analyserar och tolkar det emiriska materialet (Wallén 1996). 
 
Vid läsning av litteratur om hermeneutik förekommer ofta begreppen delar och 
helhet och hur viktiga dessa är för varandra. Per-Johan Ödman (2007) liknar 
tolkningen vid ett pussel där pusselbitarna är delarna och bilden som framträder när 
pusslet är lagt är helheten. En pusselbit säger dig ingenting och du vet inte hur du 
ska sätta samman dem, men allt eftersom arbetet fortskrider faller bitarna på plats 
och en bild framträder, helheten. Ödman talar också om att tolkningen och 
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förståelsen används i ett samspel där båda är lika viktiga. Beroende av hur vi ser på 
och tolkar en bild kan den föreställa olika saker. Tolkandet är subjektiv och något 
vi gör när vi inte direkt förstår innebörden av det vi hör och ser. Ödman skriver 
även om något som kan kallas negativism i tolkandet, d v s att forskaren synar det 
som inte sägs. En risk med tolkningen är att vi gör förenklade kategoriseringar av 
det vi ser, vilket kan leda till fördomsfulla slutsatser. För att undvika detta bör 
tolkningen baseras på tidigare kunskaper och insikter om just det som ska tolkas. 
Ett annat problem med tolkningen kan uppkomma då vi undersöker sådant som är 
väl känt för oss. Det kan bli svårt att betrakta empirin från andra perspektiv än vårt 
eget (ibid). 
 
Med tanke på vikten som läggs vid förförståelse inom hermeneutiken är det 
spännande att vi är två personer som har tolkat samma fokusberättelse. Vi var 
nyfikna på vad som händer när två personer med olika bakgrund, kunskap, ålder 
och praxis tillsammans tar sig an samma material. 
 

Urval 

Trots att vi (författarna) inte kände varandra sedan tidigare så hade vi i stort sett 
samma personer i åtanke för vårt fokussamtal. I boken Kvalitativa intervjuer beskriver 
Jan Trost (1993) ”bekvämlighetsurval”, vilket innebär att forskaren använder sig av 
de informanter denne råkar finna t ex genom annonser i tidningar, lappar o s v. 
Efter hand fylls undersökningsgruppen på med personer som passar in. Eftersom 
vi ville att vår urvalsgrupp skulle ha en specifik kunskap anser vi inte att det var ett 
bekvämlighetsurval, utan ett urval utifrån vissa kriterier. För att få ett urval utifrån 
de kriterier vi satt upp gjorde vi ett strategiskt urval, vilket innebär att våra tänkta 
fokusdeltagare skulle ha specifika egenskaper, dramapedagog, och specifika 
kunskaper, normkritik (ibid). Detta kan även kallas ett subjektivt urval, att 
deltagarna handplockas till undersökningen utifrån deras speciella kunskaper i 
ämnet. De personer vi tillfrågade fick tipsa om andra dramapedagoger med 
liknande kunskaper, vilket är en urvalsmetod som kallas snöbollseffekten 
(Denscombe 2009). 
 
Vi har baserat vårt urval på tre kriterier. Det första kriteriet är att den som deltar i 
fokussamtalet är dramapedagog. Andra kriteriet är att personen har en normkritisk 
inriktning. Med inriktning menar vi att dramapedagogen arbetar utifrån den 
normkritiska tanken samt regelbundet reflekterar kring arbetssättet tillsammans 
med andra. Det tredje kriteriet är enligt närhetsprincipen, d v s att de ska bo i 
Stockholm eftersom det är där vi ska utföra samtalet. 
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Överväganden och ställningstaganden 

Etiska överväganden 

Vi har valt att anonymisera fokusdeltagarna då det inte finns någon mening som vi 
ser det att ange vilka som deltagit. Det viktiga för oss har varit vad som sägs istället 
för vem som säger det, vilket också har bidragit till att redovisningen av utsagorna i 
resultatdelen inte är individualiserade utan är kollektiva. 
 
Något som högst troligt har påverkat processen med uppsatsen är det faktum att vi 
båda är bekanta med fokusdeltagarna på olika sätt. Gränsen mellan vad som är ett 
formellt samtal inom ramen för uppsatsen, och vad som är ett informellt samtal 
mellan två bekanta har ibland känts otydlig för oss, eftersom vi även diskuterat 
normkritisk pedagogik i informella sammanhang med fokusdeltagarna. 
 
Fokusdeltagarnas delaktighet i processen var från början tänkt att bli större, men 
med tiden hade vi svårt att förhålla oss till de dubbla rollerna som bekant och 
forskare vilket var en av de aspekter som gjorde att vi försökte få kontroll över 
empirin istället för att bjuda in deltagarna mer i arbetet. Eftersom vi inte heller velat 
tala om undersökningen med fokusdeltagarna i informella sammanhang, vet vi inte 
hur de upplevt situationen. En fråga som kommit upp hos oss är huruvida vi har 
lovat fokusdeltagarna sådant som vi inte hållit. En annan aspekt av de dubbla 
rollerna har inneburit att vetskapen om fokusdeltagarnas yrkesmässiga 
arbetsbelastning gjort att vi inte velat besvära dem genom att återkomma med 
utkast till olika delar av arbetet. 
 

Språkliga ställningstaganden 

Vår intention har varit att försöka hålla oss normkritiska till uppsatsens text genom 
att dels inte använda ordet man i betydelsen av en person i allmänhet, samt genom 
att inte omnämna fokusdeltagarnas könstillhörighet. Kanske har det en normkritisk 
relevans, kanske inte, men vi har i alla fall velat göra ett försök till att inte skriva på 
ett förgivettaget sätt. Undvikandet av ordet man har inte varit helt enkel och kan 
ibland göra texten lite mer svårläst, och kan skapa en upplevelse av distansering. 
Genom ett oreflekterat användande av språket tänker vi att maktojämlikheter och 
dikotomier lättare kan reproduceras13 vilket vi ville försöka undvika. 

                                         
13 Se performativitet under rubriken ’Queer’, sid. 12. 
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RESULTAT 

Vi kommer här att redogöra för hur resultatet tagit form utifrån empiri. 
Fokussamtalet spelades in på en diktafon samtidigt som anteckningar fördes 
parallellt under samtalet. Båda dessa användes sedan i vår bearbetning av empirin. 
Bearbetningen började med att vi förde in anteckningarna från fokussamtalet i ett 
dokument. Detta fick sedan utgöra stommen för de anteckningar som vi skrev när 
vi lyssnade igenom det inspelade materialet. Vi förde noggranna anteckningar 
utifrån ljudupptagningen, utan att transkribera hela samtalet. Varje fokusdeltagares 
utsagor markerades med olika färger för att de skulle gå att skiljas åt. Om vi hittade 
några utsagor vi ville citera transkriberade vi dessa och markerade dem för 
godkännande från fokusdeltagarna. När anteckningarna från fokussamtalet var 
kompletterat med utsagor och citat mailade vi ut dem till fokusdeltagarna för 
godkännande, påfyllnad med ny information och klargörande av vissa oklarheter. 
När fokussamtalsanteckningarna kommit tillbaka till oss började arbetet med att 
formulera en fokusberättelse. 
 

Fokusberättelsen 

Vi kommer nedan att återge fokussamtalet i komprimerad form. Tankarna och 
åsikterna är inte något som alla uttryckte utan detta är en sammanfattning och vår 
förståelse och tolkning av vad som sades under fokusprocessen14. I 
fokusberättelsen har vi valt att kalla fokusgruppsdeltagarna för fokusdeltagare och 
deras egna gruppdeltagare för endast deltagare. Vi har valt att inte redogöra för vad 
varje enskild persons utsagor, utan vi har velat visa vad samtalet som helhet 
genererade. 
 
Samtalet inleddes med att vi, Camilla och Marlene, berättade lite kort om våra 
upplevelser av normkritik: Vi har båda på varsitt håll deltagit i workshops om 
normkritik där vi bl a upplevt ledarskapet som ganska hårt, att det fanns ett rätt och 
fel sätt att vara och tänka som deltagare och att ledaren verkade ha en tydlig 
agenda. Detta var något vi inte kände igen från dramapedagogiken och detta låg till 
grund för vår nyfikenhet på hur dramapedagoger kan arbeta normkritiskt. 
 
Då vi berättade om våra upplevelser började fokusdeltagarna hoppa och studsa på 
sina stolar. Många tankar ville ut samtidigt så alla deltagare började anteckna 
frenetiskt för att komma ihåg allt de ville få fram. En deltagare uttryckte ett behov 
av att definiera vad normkritik är, vilket blev inledningen av samtalet. Efter en 
stunds samtal kring definitionen kunde vi se två grenar växa fram inom 
normkritiken. Den ena grenen, menar fokusdeltagarna, arbetar informerande och 

                                         
14 Med fokusprocessen menar vi själva samtalet med tillägg och förtydligande av fokusdeltagarna via mail. 
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förmedlande medan den andra arbetar dialogiskt och tillsammans med 
gruppdeltagarna. 
 
Nedan följer först en sammanfattning av fokusdeltagarnas sammantagna definition 
av vad informerande normkritik respektive dialogisk normkritik kan innebära. 
Därefter följer en fördjupning i den dialogiska normkritiken. Som tidigare nämnts 
är detta endast en sammanfattning av det som sades och inte åsikter som det 
förelåg någon konsensus kring. 
 

Informerande normkritik 

Här gör vi en kortare sammanfattning av fokusdeltagarnas sammantagna definition 
av informerande normkritik, men fokus läggs i övrigt på den dialogiska 
normkritiken eftersom det är den i samspel med dramapedagogiken som uppsatsen 
handlar om. Fokusdeltagarna definierade den informerande normkritiken som ett 
forum där ledaren talar inför deltagarna om normbrott och dess konsekvenser i 
stället för med dem. Det förutsätts att vissa normbrott är värre än andra och 
eftersom normbrotten organiseras hierarkiskt tror fokusdeltagarna att det kan vara 
en faktor som bidrar till vår (Camilla och Marlenes) upplevelse av ett ”rätt och ett 
fel” inom normkritiken. Gränssättningar från ledaren gentemot gruppen värdesätts 
när normering sker i gruppen. En av fokusdeltagarna menar att det inom den 
förmedlande normkritiken bara finns en väg fram till mer kunskap/insikt om 
normbrott och dess konsekvenser, och personen tror att detta kan bidra till 
upplevelsen av att ledaren har en agenda. Fokusdeltagarna menar att makt är en 
central aspekt där tyngdpunkten ligger på att synliggöra normens makt över 
avvikaren. Den förmedlande normkritiken lägger ingen tyngdpunkt på pedagogik. 
Även om den kan förmedlas på ett pedagogiskt sätt genom t ex interaktiva 
föreläsningar, behöver det inte innebära att den är didaktisk. 
 

Dialogisk normkritik 

Den normkritiska pedagogiken bygger på ett dialogiskt arbetssätt i motsats till den 
informerande normkritiken. Fokusdeltagarna menar att det är viktigt att pedagogen 
inledningsvis bäddar för dialog och trygghet i gruppen för att sedan starta en 
process för att få deltagarna att fundera och reflektera över normkritiska frågor. En 
fokusdeltagare menar att som pedagog är det viktigt att få deltagarna att förstå 
principen inifrån, därför får gruppdeltagaren inledningsvis leta efter normbrott som 
är besvärliga i deras liv, för att senare gå djupare in i ämnet. Deltagarna behöver 
själva förstå principen inifrån, där de själva står, istället för att börja utifrån. Samma 
fokusdeltagare menar att om arbetet med normkritik börjar med information om t 
ex uppdelningen i kön finns det en risk att det kan låsa kommunikationen istället 
för att skapa kontakt. Utan dialog anser fokusdeltagarna att arbetet inte kommer att 
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nå lika långt. Den pedagogiska utmaningen ligger i att få deltagarna att förstå att det 
finns ett normsystem vilket kan synliggöras genom t ex dialog, agering och 
forumspel. 
 
Fokusdeltagarna anser att det är viktigt att pedagogen positionerar sig genom att 
synliggöra makt, både i normsystemet men också pedagogens makt i egenskap av 
ledare. Positioneringen kan också innebära att pedagogen uttrycker åsikter, hävdar 
sin ståndpunkt eller ifrågasätter det som sägs. Fokusdeltagarna ser en pedagogisk 
potential i ”misslyckandet”. Istället för att vara dömande mot sig själv eller den som 
normerar synliggör pedagogen händelsen inför gruppen och lyfter den till ett 
strukturellt plan. Potentialen kan vara att fundera på vad ”misslyckandet” kan 
användas till, undersöka det och fråga sig själv och gruppen vad det betyder. ”En 
grundsten för mig för att överhuvudtaget kunna jobba med normkritisk pedagogik... är 
misslyckandets potential... för om vi tar fram den stora piskan och börjar piska oss själva så 
kommer vi aldrig någonsin komma vidare i det här, över huvud taget. I misslyckandet ligger 
möjligheten.” När fokusdeltagaren i en pedagogisk situation råkade dela upp i ett ”vi 
och dem” i samtalet med gruppdeltagarna resonerade denne efteråt att ”antingen kan 
jag gå in på lärarrummet och piska mig själv eller så kan jag gå till min kollega och säga: ’Shit 
nu hände det här. Vad betyder det? Vad spännande!’ Och sen på nästa lektion med eleverna 
fråga: ’Märkte ni hur jag reagerade? Det var väl intressant ?’ Och fundera över vad det betyder. 
Föra dialogen för att få syn på sina blinda fläckar. Man kan inte jobba med normkritisk 
pedagogik, om man inte tycker om det.” Det fokusdeltagaren talar om här är att det 
handlar om att synliggöra ”misslyckandet”. 
 
En fokusdeltagare menar att pedagogen inte är ägare till den slutgiltiga kunskapen, 
utan kunskapande är en ständigt pågående process. Det finns flera vägar fram till 
att bli mer normkritisk, men det finns ingen slutgiltigt punkt utan arbetet är ständigt 
i rörelse. Fokusdeltagarna tycker att dramapedagogik kan vara ett ypperligt verktyg 
för att föra det processande samtalet. De benämner den dialogiska normkritiken 
som en ”varför säger vi så pedagogik?”. 
 

Fördjupning i den dialogiska normkritiken 

Fokusdeltagarna ansåg att det dialogiska arbetssättet går i linje med det 
dramapedagogiska och det är den grenen vi kommer att fortsätta följa. Samtalet 
övergick till dikotomier och motsatsförhållanden, som t ex ’fattiga och rika’, 
’kvinnor och män’ och ’trans och cis-personer’. Michel Foucault nämns i 
sammanhanget och hans filosofi kring hur vi delar upp ting i motsatspoler, vilket 
resulterar i att den ena delen tillskrivs mer makt än den andra. Fokusdeltagarna 
återkommer ofta till dikotomiseringen och maktobalansen som följer när en grupp 
får fördelar gentemot annan vid uppdelningen i motsatspoler. En av 
fokusdeltagarna menar att normkritik handlar om att få bort uppdelningen i två 
delar, för att världen inte ser ut så, utan är mer mångfasetterad. ”Flera av de här 
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sektorerna som normkritiken består av är sådant som har blivit uppdelat i två bitar och... 
normkritiken försöker göra så vi inte längre ska behöva se världen på det sättet. Vi ska kunna se 
en värld som är mer regnbågsartad ... som är hela ytor av möjligheter.” 
 
En fokusdeltagare funderar kring pedagogrollen och tycker att det finns intressanta 
spår och krockar där teorin syftar till att på olika sätt synliggöra privilegier och 
makt. Som pedagog vill fokusdeltagaren ta med teorin till praktiken utan att 
reproducera idéer om t ex manligt och kvinnligt. Utmaningen är att belysa att det 
finns maktstrukturer som diskriminerar vissa grupper och privilegierar andra samt 
att belysa diskriminering på strukturnivå, som visserligen drabbar individer. 
Fokusdeltagaren menar att en av styrkorna i det normkritiska är det intersektionella 
perspektivet, d v s att olika maktordningar samverkar och påverkar varandra 
samtidigt. 
 
Fokusdeltagarna talar om att alla människor bryter mot normer. En av 
fokusdeltagarna menar att en metod att förstå normsystemet kan t ex vara att 
genom forumspel hitta och synliggöra normbrott som svider för varje deltagare i 
gruppen. En fokusdeltagare tycker att det inte är nödvändigt att rangordna vilka 
normbrott som är värst, medan en annan fokusdeltagare tycker att vissa normbrott 
är värre än andra. Den förste fokusdeltagaren förtydligar att denne först vill få tag 
på deltagarnas upplevelser av normbrott för då kan deltagarna förstå principen 
inifrån och därefter överföra den på andra situationer. En annan fokusdeltagare 
tror att risken kan vara att gruppen t ex ”heterosexualiserar”, d v s utgår ifrån att 
alla här inne är heterosexuella och att ett ”vi” ska försöka förstå ’den andre’. 
 
Samtalet fortsätter med fokus på ’den andre’. Fokusdeltagarna talar om att när ett 
”vi och dom” skapas gäller det att få syn på det, stoppa upp och reflektera kring 
skeendet. Pedagogen kan tillsammans med gruppen problematisera vilka som 
omfattas som ett ”vi ”och vilka som omfattas som ett ”dom” och vad som händer 
med makten när ett ”vi och dom” uttrycks. Pedagogen kan synliggöra det den själv 
gjort genom att t ex säga ”märkte ni vad jag gjorde nu?”. En annan fokusdeltagare 
poängterar vikten av att undvika förgivettaganden, vilket kan vara en oerhört 
exkluderande mekanism. Ett exempel på förgivettaganden är när pedagogen utgår 
ifrån att alla känner sig trygga i gruppen, eller genom att anta att alla t ex är 
heterosexuella. Uttalanden som syftar till att skapa gemenskap får istället 
exkluderande effekt. 
 
Att öppet reflektera och problematisera menar en fokusdeltagare bjuder in till den 
ständiga process som det normkritiska arbetet måste innebära. Fokusdeltagarna 
menar att normer förändras hela tiden och därför måste också det normkritiska 
vara i ständig rörelse. De normer som ifrågasätts idag hoppas fokusdeltagarna inte 
är samma normer som ifrågasätts i morgon. 
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Om strategier för att arbeta normkritiskt säger en fokusdeltagare: ”Vi har två 
parallella fotbollsplaner och jättemånga som spelar på den här fotbollsplanen med regler som jag 
inte alls tycker om och då kan jag välja att spela på min plan och bara stå och skrika åt dem att 
de ska komma till mig och att det dom gör är fel, alltså det kommer inte att hända så mycket, 
eller så kan jag ge mig in på den planen och så kan jag så här börja snacka om att ni kanske 
kan ändra reglerna eller ni kanske vill komma över till min, eller vi kanske kan göra en 
gemensam fotbollsplan här tillsammans. Där tror jag att det dramapedagogiska förhållningssättet, 
det dialogiska och upplevelsebaserade har en ingång som sen kan bli lite konfliktorienterad, men 
att börja så, då når man inte fram, men det dialogiska är det första för att sen börja bråka, men 
då har man landat i någon trygghet att det här det handlar faktiskt om mig också.” 
 
En annan aspekt av att vara en normkritisk pedagog som fokusdeltagarna tog upp 
är att positionera sig. En fokusdeltagare exemplifierar positioneringen med att om 
en deltagare uttrycker sig nedsättande om kärlek mellan samkönade skulle 
pedagogen kunna ställa provocerande motfrågor som t ex: ”skulle du tycka att jag var 
äcklig om jag kysste min partner (förutsatt att de som kysser varandra är av samma 
kön)?” och därefter problematisera vem som har rätt att fördöma någon annans 
identitet och/eller val samt lyfta vilka det är som fördömer och vad som gör att 
denne tar sig rätten att fördöma. Det senare kan vara ett exempel på positionering, 
där pedagogens syfte är att fokusera på normgruppen istället för normbrotten eller 
normavvikaren. Om pedagogen istället hade bemött den som uttrycker sig 
nedsättande om kärlek mellan samkönade med frågan ”hur tänker du nu?”, menar 
en fokusdeltagare att förhållningssättet hade varit toleranspedagogiskt och bäddat 
för ytterligare kränkningar. En annan fokusdeltagare menar att skillnaden mellan att 
säga ”hur tänker du nu” mot ”vad händer här” är att den förstnämnda frågan blir på ett 
personligt plan, där pedagogen låter deltagarens känsla styra. I den andra frågan så 
strävar pedagogen efter att nå ett samtal om strukturer, ”varför hände detta, jo för att det 
finns ett system”. ”Normkritisk pedagogik är en ’varför säger vi så’ -pedagogik istället för ’säg 
inte så’.” 
 
En fokusdeltagare brukar positionera sig utifrån sin längdavvikelse, vilket denne 
menar blir personligt fast på ett annat sätt än att positionera sig utifrån sin 
sexualitet, vilket skulle bli privat. Att använda sin egen normavvikelse kan få 
deltagarna att lättare förstå principen. Det kan vara personligt utan att bli privat och 
personen menar att val av exempel kan påverkas av vilken relationen är mellan 
deltagare och pedagog. En annan fokusdeltagare menar att ett annat sätt att 
positionera sig är att t ex säga ”som cis-person har jag vissa privilegier”. Det pedagogen 
förklarar är att synliggöra sin normposition istället för att positionera sig som 
normavvikare. En tredje fokusdeltagare försöker beskriva hur denne uppfattar 
positioneringen: ”... utifrån att jag är xxx (personen benämner sitt 
biologiska/konstruerade kön, vår anm.) så ser jag det såhär ... jag ser vad jag är, vad jag 
är i världen, hur jag läses i världen, hur jag läser mig i världen och utifrån den positionen 
beskriver jag vad jag ser, snarare än att jag beskriver hur världen är, jag gör alltid det utifrån den 
positionen jag är.” 
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Samtalet fortsätter och det råder en viss oenighet om huruvida gruppen bör ha 
grundläggande kunskaper för normsystemet eller om pedagogen kan har ett 
normkritiskt förhållningssätt utan att gruppen är insatt i normsystemet. Några av 
fokusdeltagarna träffar grupper vid enstaka tillfällen, medan andra träffar sina 
grupper mer kontinuerligt vilket skapar olika förutsättningar för det normkritiska 
arbetet. Oavsett åsikt tycker alla att den normkritiske dramapedagogen ska stoppa 
och uttala sin oenighet vid normering, vilket de menar att den klassiska 
dramapedagogen inte skulle göra. 
 
En fokusdeltagare säger att normkritik handlar om att synliggöra makt och normer 
och när det synliggjorts kan pedagogen göra medvetna val, både i undervisningen 
och i val av undervisningsmaterial. En annan fokusdeltagare menar att normkritik 
också handlar om frihet och inkludering. En tredje fokusdeltagare säger att ”för mig 
har normkritik två syften. Frihet i varandet och vetandet. Friheten att få vara den jag är .... och 
jag tänker att det är i ett inkluderat sammanhang. Frihet i vetandet att förstå att det urval som 
görs i relation till kunskap är begränsat och jag får bara lära mig en liten del.” 
 
Samtalet fortsätter med fokus på dramapedagogen i förhållande till normkritik. Det 
knyts an till tankekrokarna15 som vi skickade ut innan samtalet. Fokusdeltagarna 
hade tagit med sig två situationer som de tänkt på. Den ena situationen skedde 
under en forumteaterföreställning16. I föreställningen blir en tjej sexuellt trakasserad 
av en kille. En man i publiken ropar stopp och byter ut läraren i scenen. Mannen 
från publiken vänder sig till killen som utsatt tjejen och säger: ”- Var en riktig man 
nu!” Fokusdeltagaren berättar att dennes normkritiska arsenal gick igång med frågor 
som: ”Vad är en oriktig man? Vad är det en man är som inte en kvinna är? Vad har det med 
kön att göra?” Fokusdeltagaren frågade vad mannen menade med att vara en riktig 
man men det denne i efterhand hade velat göra var att tillsammans med publiken 
syna uttalandet och ställa frågor som: ”När vi gör uttalanden om att vara en riktig man, 
vad säger vi om kvinnor samtidigt?” och ”När vi säger, var en riktig man, vad säger vi också?" 
Den andra situationen var från en del av en personalfortbildning som en 
fokusdeltagare höll i. I fortbildningen hade deltagarna tidigare fått berätta för 
varandra om kränkningar de hört eller varit med om utifrån sin yrkesroll. 
Fokusdeltagaren upplevde att de kränkningar som lyftes i gruppen nästan 
uteslutande utgick från förgivettagen heterosexualitet, svenskhet och utan 
funktionsnedsättning etc, vilket resulterade i att många perspektiv inte blev 
representerade. Fokusdeltagaren menar att övningen kan upplevas som 
toleranspedagogisk17, men anser att det är viktigt att syna sådant som den som ingår 
i en norm riskerar att ta för givet i syfte att kunna ha värdiga möten med människor 
utifrån sin yrkesroll. I ett planeringsmöte om det fortsatta arbetet med 
personalfortbildningen berättar fokusdeltagaren om sin tanke att deltagarna skulle 
                                         
15 För tankekrokar, se bilaga 2. 
16 Forumteater är en interaktiv teaterform där publiken har möjlighet att byta ut den som är utsatt i pjäsen. 
17 Se tidigare definition under rubriken ’Toleranspedagogik’ sid. 16. 
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få söka situationer där de sätter sig in i ’den andres’ situation. ’Den andre’, i detta 
fall, är den person personalen möter, eller kan tänkas möta, i sin yrkesroll. 
Pedagogen ville undersöka hur kränkningar skulle kunna upplevas utifrån dennes 
perspektiv. Pedagogens syfte var att belysa de kränkningar som inte talas om eller 
osynliggörs på grund av avvikandet från normen. I planeringsgruppen protesterar 
en person mot övningen för att denne inte vill gestalta vad en särskild grupp kan 
råka ut för eftersom denne menar att alla människor har samma förutsättningar. 
Fokusdeltagaren tyckte att situationen skavde mellan dramapedagogrollen och den 
normkritiska rollen. 
 
Samtalet går vidare i problematiserande av perspektivet kring ’den andre’. En 
fokusdeltagare upplever att dramapedagogiken och dramapedagogutbildningen till 
stor del handlar om att byta perspektiv eller att uppleva ’den andres’ perspektiv. 
”Att utifrån en upplevelse av någonting ska man kunna reflektera kring det sen generalisera och 
så här förstå olika perspektiv… någonting i det tycker jag clashar (krockar, vår anm.) med 
normkritiken.”  Personen förklarar att ur ett normkritiskt perspektiv är det 
problematiskt när vi tror att ’den andres’ perspektiv kan ses som en generell 
representation för en hel grupp individer: ”Tanken om representation. ’Kolla här är en 
transpersons perspektiv på livet’, är problematisk ur ett normkritiskt perspektiv för att det dels 
utgår från att ingen är trans i gruppen och som om alla transpersoner hade samma perspektiv. 
Som om alla cis-personer hade samma perspektiv.” Risken kan vara att bilden av ’den 
andre’ blir förenklad, samtidigt som det kanske behöver vara förenklat för att 
ingångar och möten ska kunna skapas menar personen. Samma fokusdeltagare 
menar att det i övningar kring ’den andre’ utgås från antagandet att ingen i rummet 
har det perspektivet: ”Nu ska vi genom övningen skapa förståelse för de andra, för homosarna 
och de troende”. Detta kan reproducera idén om vem som har makt och vem som är 
förfördelad vilket kan skapa diskriminering. En fokusdeltagare förklarar att 
synliggörandet av marginaliserade grupper och minoriteters livsvillkor kan av vissa 
ses som normkritiskt, men fokusdeltagaren ser det enbart som ett komplement till 
det normkritiska. En annan fokusdeltagare problematiserar att förståelse för ’den 
andre’ inte nödvändigtvis gör någon skillnad. Bara för att det finns kunskap om 
kvinnor minskar det inte mäns våld mot kvinnor i samhället, eller bara för att det 
finns kunskap om transpersoner innebär det inte att våldet mot transpersoner 
minskar. Fokusdeltagaren menar att fokus måste vara på de normer som gör att 
vissa grupper blir mer utsatta än andra och inte på normbrytarna. 
 
En fokusdeltagare menar att det i dramapedagogiken utgås från gruppdeltagarna 
och inte från pedagogen. Det är gruppen som bestämmer vad t ex ett forumspel 
ska handla om. Fokusdeltagaren förklarar att gruppdeltagarna kan gestalta en norm 
som de brottas med och som skapar utsatthet för dem men att det skulle vara 
problematiskt om dramapedagogen skulle säga ”nu ska vi göra ett spel om det här, eller 
nu är temat det här” . En annan fokusdeltagare undrar då om risken inte blir att bara 
vissa teman kommer upp utifrån vad som är aktuellt och hur trygga 
gruppdeltagarna är med varandra och menar att tydliga normbrott som har med 
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diskrimineringsgrunderna inte tas upp då. Den första fokusdeltagaren menar dock 
att tydliga normbrott tas upp av grupperna, kanske tack vare ett dramapedagogiskt 
förhållningsätt. ”En förutsättning för att kunna jobba på det här sättet att ifrågasätta system, 
strukturer och privilegier och sådana här saker är ju trygghet. Annars vågar vi ju inte göra det. 
Och där har man ju en jättepotential, jag har ju så klart andra förutsättningar för det än om man 
bara träffar grupper en gång, men bara med det dramapedagogiska förhållningssättet, att jobba 
med den ingång man har som ledare så bygger man ju förhoppningsvis en större typ av trygghet än 
vad man kanske gör om man har en mer informerande, förmedlande rätt och fel inställning.” I en 
grupp som träffas återkommande kan tryggheten få tid att byggas upp. Arbetet med 
frågor kring normkritik kanske inte kommer direkt utan tryggheten i gruppen 
kommer först. Samma fokusdeltagare menar att deltagarna kan hamna i en sorts 
kris av att ifrågasätta normer och då blir dramapedagogens roll ”att skapa kuddar att 
falla på” för att skapa grupptrygghet och dialog. Genom sitt förhållningssätt kan 
ledaren skapa trygghet men ändå positionera sig på ett dialogiskt sätt. 
 
Samtalet fortsätter kring vikten av att etablera trygghet i gruppen och en 
fokusdeltagare resonerar kring hur trygghet kan skapas i en tillfällig grupp. I 
forumteater behöver ’jokern’18 initialt få publiken att känna en ”vänlighet i rummet” 
för att senare ”utforska det som inte är helt enkelt tillsammans(…)Vi är i rummet för att 
arbeta mot förtryck och diskriminering”. ’Jokern’ kan genom humor eller allvar etablera 
en kontakt med publiken för att skapa trygghet. Forumteatern visar ett förtryck och 
’jokern’ frågar publiken hur de skulle kunna göra för att motverka förtrycket. 
 
Samtalet går över i tankar kring ingången i den normkritiska processen. En 
fokusdeltagare menar att det kan finnas risker med att tydligt gå ut och deklarera att 
nu ska det arbetas med normkritik. Det kan göra att deltagarna låser sig för att 
kritik av normer kan upplevas som obehagligt och pedagogen når då endast fram 
till dem som har en dörr öppen. Den normkritiska processen är ständigt pågående 
utan en slutpunkt där flera vägar i synandet av normer är möjliga. Detta 
processtänk korrelerar med det dramapedagogiska förhållningssättet. 
Fokusdeltagaren menar dock att dramapedagogiken inte är en förutsättning för att 
normkritik ska nå fram, men att en dialogisk, kunskapande och sociokulturell 
pedagogik är central. En annan fokusdeltagare uttrycker att det normkritiska är 
något som denne är på väg att erövra, att det håller på att födas, både på ett 
personligt plan men även i det stora, och att det förhoppningsvis slutligen sätter sig 
i ryggraden. 
 
En fokusdeltagare börjar diskutera den normkritiska dramapedagogens 
förhållningssätt kontra en dramapedagog utan ett normkritiskt förhållningssätt. 
Fokusdeltagaren menar att den normkritiske dramapedagogen uttrycker sin 
ståndpunkt genom att säga ”Så här tycker jag, jag anser inte att det är sanningen, men jag 
säger vad jag tycker”. ”Du kommer kanske inte att tycka som jag, men du kommer att tycka 

                                         
18 En ’joker’ är spelledaren i forumteater (Josephson 2010). 
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något om det jag säger”, vilket är i motsats till den klassiska dramapedagogen som är 
neutral och istället låter gruppdeltagarna tycka. Vi frågade hur fokusdeltagarna 
tänker utifrån att de som ledare har en maktposition. Vad kan det innebära att säga 
”jag tycker” i förhållande till den. En fokusdeltagare svarar att det är viktigt att 
uttala sin maktposition som ledare och synliggöra när den medvetet används: ”Nu 
använder jag min makt här genom att jag tystade…” En annan fokusdeltagare menar att 
det är viktigt att lyfta vad pedagogens makt kan få för konsekvenser, att 
normkritiken kan bli norm: ”Här på xxx-skolan måste man vara flata, vegan och 
rullstolsburen för att få vara med.” Då kan det vara viktigt att tillsammans med eleverna 
lyfta att det de gör är att anpassa sig till pedagogen och det de tror är viktigt för 
denne. 
 
Mot slutet av samtalet problematiserar en fokusdeltagare synliggörandet som togs 
upp tidigare under samtalet och undrar vad som kan göras sedan. Fokusdeltagaren 
undrar om det räcker med att som pedagog synliggöra normer och normsystemet. 
Personen berättar att denne kan möta en frustration hos deltagare kring vad som 
kan göras när normsystemets problematik är synliggjort. En annan fokusdeltagare 
menar att synliggörandet är nummer ett och därefter kommer de ständigt pågående 
samtalen och agerandet. Den tredje fokusdeltagaren menar att för denne som 
dramapedagog är agerandet viktigt. ”Det dramapedagogiska för mig är ju jättemycket 
agerandet. Det räcker inte bara med samtalet, det räcker inte bara med synliggörandet(…)det är 
ju dramapedagogen i mig som säger ’Vi behöver prova med våra kroppar’(…) vi behöver fan 
känna hur det känns… Att gestalta med kropp, tal, ordval, röst, blick, lyssnande, taktilitet, 
närhet och avstånd. Och sedan prata om det man erfarit genom görandet tillsammans.” En 
annan fokusdeltagare instämmer och säger att agerandet är den dramapedagogiska 
potentialen som förhindrar normkritiken att bara stanna i pratandet. ”Det är mycket 
snack och lite verkstad på något sätt, hur ska man få verkstad?” En tidigare fokusdeltagare 
menar att pedagogiken inte handlar om att leverera ett perspektiv eller en teori, 
utan det är något som måste arbetas med. ”… jag har en upplevelse av att många säger sig 
arbeta med normkritisk pedagogik men i själva verket så informerar de bara om ett normkritiskt 
perspektiv. De förmedlar en teori genom interaktiva föreläsningar. Vilket inte är pedagogik. Man 
kan föreläsa på ett pedagogiskt vis, vilket inte gör en till normkritisk pedagog per automatik.” 
 
En fokusdeltagare menar att det handlar om att långsamt ändra tankestrukturer, bl 
a genom att syna språket och hur vi samtalar. På det sättet bildas en medvetenhet 
som gör att vi kan reagera på ett annat sätt än det invanda. Den nya praktiken 
utvecklas genom vårt agerande. 
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ANALYS 

Utifrån fokusberättelsen, anteckningarna och ljudupptagningen började vi sedan 
analysera empirin genom att dela in den i tematiska kategorier. Detta gjorde vi var 
för sig för att sedan mötas och diskutera. Tillsammans ritade vi upp modeller på 
möjliga analyskategorier och deras förhållanden till varandra, för att slutligen landa i 
analysdelen som den ser ut nu med rubriker och innehåll. Rubrikerna fylldes på 
med text och citat från fokussamtalet. Efter att texterna tagit en mer bestämd form 
lyssnade vi igenom det inspelade samtalet igen för att kontrollera att analysen 
stämde överens med empirin. Därefter kopplade vi våra analys till icke-
förtryckande, normkritisk och dramapedagogisk litteratur. 
 
De rubriker vi valt är tätt sammanflätade och går i och ur varandra på ett komplext 
sätt, vilket gör att vissa teorikopplingar skulle kunna höra hemma under flera 
rubriker. Anledningen till att vi har valt att göra denna uppdelning är ett försök att 
tydliggöra materialet för läsaren. Notera att citaten i analysen nedan är utsagor från 
fokussamtalet om inte annat anges. Analysen är vår tolkning och förståelse av det 
som sades i fokussamtalet. 
 

Det skavande 

Vi har i materialet funnit något som skavt mellan den dramapedagogiska rollen och 
den normkritiska rollen. Vi tänker att det inom dramapedagogiken ofta arbetas 
utifrån en strävan att förstå ’den andre’, vilket gör att det kan bli en förvirring för 
den normkritiske dramapedagogen. Utifrån fokussamtalet uppfattar vi att det ibland 
är okej att arbeta med förståelse för ’den andra’, men ibland inte. Det blir en svår 
balansgång mellan när det är okej och när det blir toleranspedagogiskt. 
 

Förståelsen för ’den andre’ 

Inom dramapedagogiken kan en del i arbetet vara att förstå ’den andre’ genom att 
sätta sig in i dennes perspektiv genom t ex rollspel. En fokusdeltagare 
problematiserade detta arbetssätt och menar att det ur ett normkritiskt perspektiv 
är problematiskt när vi tror att ’den andres’ perspektiv kan ses som en generell 
representation för en hel grupp individer ” … som om alla cis-personer skulle ha samma 
perspektiv”, vilket denne menar blir en förenkling, men säger samtidigt att det i en 
pedagogisk situation måste vara förenklat för att skapa ingång och möte. En annan 
deltagare säger att det är viktigt att fundera över vad övningar som syftar till en 
förståelse för ’den andre’ gör med dem som identifierar sig som ’den andre’, 
samtidigt som denne säger att sådana övningar kan vara på sin plats om det finns 
en medvetenhet kring problematiken. En fokusdeltagare säger att förståelsen för 
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’den andre’ skapar diskriminering och reproducerar idén om vem som har makt och 
vem som är förfördelad. Denna reproduktion kan kanske istället skapa en 
uppdelning i ett ”vi och dom” istället för att skapa kontakt, genom att den som 
tolererar befäster sin maktposition i relation till den som tolereras. 
 
Kumashiro (2002) menar att undervisning om ’den andre’ kan vara problematisk 
om den genomförs i en tro att det ska leda till empati för ’den andre’. I 
undervisning om ’den andre’ kan ett motsatsförhållande mellan ett ’vi och dom’ 
förstärkas istället för att förändras, på samma sätt som det toleranspedgogiska kan 
förstärka dikotomin. Trots empatins sociala värde innebär undervisningen om ’den 
andre’ inte att strukturer förändras eller att normalitetsbegreppet omdefinieras och 
för inte heller den priviligerade närmare ’den andre’ (ibid). Enligt Roddy Nilsson 
(2008) intresserade sig Foucault inte för ’sanningar’, utan han ville snarare 
undersöka vad det var i historien som gjorde att vissa berättelser om t ex sexualitet 
eller galenskap togs för sanna (ibid). Detta kan kopplas till det normkritiska på så 
sätt att normkritiken granskar och ifrågasätter de ’sanningar’ och historier som 
förmedlas om ’den andra’. Dessa generaliseringar behövs för att lättare skapa 
förståelse för en grupp men måste också dekonstrueras i syftet att synliggöra ”dess 
föränderliga och mångfasetterade innebörd” (Sörensdotter 2010). 
 

Den normkritiske dramapedagogen 

Styrkor/förutsättningar 

Fokusdeltagarna nämner att det finns flera fördelar med att vara just dramapedagog 
i ett normkritiskt arbete. Vi har delat in fördelarna i fyra undergrupper som 
redovisas nedan. 
 

Process 

Det normkritiska förhållningssättet är jämförbart med det dramapedagogiska 
processtänkandet, vilket kan vara ett fruktbart sätt att ta sig fram i arbetet. Både i 
det dramapedagogiska och normkritiska arbetet kan pedagogen utgå från gruppen 
istället för att ha bestämt innan vad arbetet ska handla om och processen är ofta 
viktigare än målet. Pedagogen vet inte allt, utan alla utforskar tillsammans i 
gruppen. En styrka i det dramapedagogiska arbetet är att pedagogen inte utgår från 
ett rätt och fel utan alla vägar är möjliga. Risken med en ”rätt och fel pedagogik” kan 
vara att deltagarna blir hämmade och inte vågar kasta sig ut i arbetet. 
 
Arbetet med normkritisk pedagogik är en ständigt pågående process där det inte går 
att bli ”klar”. ”Synliggörandet är ett, och punkt nummer två är: det ständigt pågående samtalet 
och agerandet som aldrig tar slut.” Denna process av utveckling, insikt och revidering av 
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kunskap består av ett ständigt pågående synliggörande, problematiserande och 
reflekterande utan slutpunkt - som en hermeneutisk spiral. ”Det normkritiska är något 
som jag är på väg att... det är verkligen någonting som jag håller på att erövra, på väg mot... jag 
är inte i det normkritiska...det håller på att bli, det håller på att födas” 
 
Sternudd (2000) skriver i sin avhandling Dramapedagogik som demokratisk fostran? om 
Ingrid Carlgren som betonar den ständiga omformuleringen av problem som den 
reflekterande praktikern gör (ibid), vilket kan liknas vid det ständigt pågående 
samtalet fokusdeltagarna talade om. Kumashiro skriver att lärandet om ’den andre’ 
inte handlar om att komma till en slutgiltig insikt utan är en process för att ständigt 
öppna upp för nya kunskaper och insikter (Kumashiro 2002). 
 

Dialog 

En del i det dramapedagogiska arbetet är pedagogens arbete i dialog med 
deltagarna. Varken dramapedagogen eller den normkritiska pedagogen är ägare till 
den slutgiltiga kunskapen, utan det är genom frågor och dialog som pedagogen 
tillsammans med gruppen utforskar det normkritiska. ”Normkritisk pedagogik är en 
’varför säger vi så’ -pedagogik istället för ’säg inte så’.” Pedagogen ställer frågor både till sig 
själv som ledare och till gruppen – varför gör vi så här? – såg ni vad jag gjorde nu? 
och – vad hände här? 
 
I det kritiska och icke förtryckande kunskapandet är det viktigt att ställa frågor för 
att inte låta vissa utsagor eller berättelser stå som endimensionella sanningar om 
marginaliserade grupper eller identiteter. I arbetet med gruppen kan pedagogen 
ställa frågor som: – vad väcker det här för frågor om ’den andre’?, – vilka 
stereotyper förstärks och vilka utmanas?, – vad är det som inte sägs om ’den 
andre’? och hur möjliggör denna tystnad hur vi tänker på ’den andre’ och dennes 
erfarenheter? (Kumashiro 2002). 
 

Agerandet 

En dramapedagogisk styrka är agerandet, vilket gör att arbetet med ett normkritiskt 
perspektiv inte stannar uppe i huvudet på deltagaren utan kommer ut och förankras 
i kroppen. ”Dramapedagogik är hos mig jättemycket agerandet, det räcker inte bara med att 
samtala, det räcker inte bara med att synliggöra... men det är dramapedagogen i mig som säger: vi 
behöver pröva med våra kroppar...vi behöver känna hur det känns att stå såhär... och faktisk 
känna att jag blir rädd bara av att stå såhär.” Genom agerandet får deltagarna möjlighet 
att prova och uppleva hur det normkritiska känns i kroppen. 
 
Den konstruktivistiska kunskapssynen menar att individen lär i samspel med andra. 
Individen är ett handlande subjekt som genom sitt agerande lär av upplevda 
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situationer och lärandets kontext (Döös 2008). Det agerande Döös talar om kanske 
inte främst handlar om det dramatiska agerandet, men det skulle ändå kunna 
kopplas till fokusdeltagarnas åsikt att det nya behöver prövas med kroppen. Renita 
Sörensdotter (2010) menar att för att nå förändring behövs mer än att enbart 
förändra tankemönster, vilket kan uppnås genom ” en kroppslig upplevd 
erfarenhet” (ibid:145). 
 
Den teoretiska kunskapen behöver omsättas i praktiken för att handlingar ska 
förändras, likväl som handlingarna behöver synliggöras genom teorierna (ibid). 
Björkman (2010) menar att forumspel är en metod som kan användas för att 
synliggöra frigörande strategier i arbetet med normkritik och säger vidare att 
”normkritisk pedagogik handlar inte bara om att konstatera utan också om att agera 
för att hindra utsatthet” (sid. 167). En annan poäng med ett upplevelsebaserat 
lärande, enligt Björkman, är att kunskaperna skapas av eleverna och blir på så sätt 
ett demokratiskt lärande som inte utgår från pedagogens norm (ibid). 
 

Trygghet 

Trygghet är en viktig del i såväl det dramapedagogiska som det normkritiska arbetet 
då teman som kan vara känsliga och personliga för deltagarna bearbetas. En av 
dramapedagogens uppgifter är att skapa trygghet så att deltagarna vågar syna sig 
själva och vågar öppna sig för gruppen. Ibland tar det tid att bygga upp trygghet, 
men även vid arbete med tillfälliga grupper kan det dramapedagogiska 
förhållningssättet skapa den tryggheten. T ex är ’jokerns’ initiala uppgift i 
forumspel/teater att skapa trygghet för att därefter arbeta vidare med frågor som 
de normkritiska. En av fokusdeltagarna uttrycker sig angående dramapedagogens 
möjlighet att skapa trygghet: ”kanske vi har möjlighet att skapa kuddar att falla på”. 
 
Den trygghet som fokusdeltagarna talar om är enligt Jenny Momquist (2008) en 
nyckel i det dramapedagogiska förhållningssättet. Hon skriver i sin undersökning 
att tryggheten är en förutsättning för att skapa arbetsro i grupper. En del i den 
tryggheten är att det finns tydliga ramar för deltagarna, vilka de själva är med och 
skapar (Momquist 2008). Kumashiro (2002) menar att i kritiskt medvetandegörande 
arbete, vilket normkritisk pedagogik är, handlar det inte bara om inlärande av ny 
kunskap utan också om att lära om (eng. unlearn) den befintliga kunskapen (Britzman 
1998; Kumashiro 2002). Att försöka se saker på nya sätt kan vara både svårt och 
problematiskt och kan försätta deltagarna i en sorts kris. Krisen av att lära om kan 
innebära att deltagaren får starka emotionella reaktioner och då behöver 
upprördheten lägga sig innan personen kan ta sig ur krisen för att börja agera 
annorlunda. (Kumashiro 2002; Bromseth 2010) Därför tänker vi att tryggheten i 
gruppen blir speciellt viktigt i arbetet med normkritik. 
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Strategier 

Eftersom ett normkritiskt förhållningssätt skiljer sig från ett dramapedagogiskt 
förhållningssätt har vi samlat de strategier vi uppfattat att den normkritiske 
dramapedagogen kan använda sig av i det normkritiska arbetet. 
 

Förstå normsystemet 

Då hela samhället genomsyras av normer behöver dramapedagogen tillsammans 
med gruppen undersöka vad en norm är och vilka normer som finns, då alla 
normer inte behöver vara av ondo och normkritik inte innebär en önskan att 
avskaffa alla normer. Pedagogen kan tillsammans med gruppen undersöka vilka 
normer de anser ska bevaras och vilka som bör motverkas. Normkritiken syftar till 
förändring av diskriminerande normer och system. Målet är att deltagarna ska 
förstå grunderna för normsystemet för att därefter kunna syna, ifrågasätta och 
problematisera detta. Att syna normsystemet innebär att tillsammans med gruppen 
undersöka vad som händer om vi bryter mot en norm, vad normbrottet kan få för 
konsekvenser och att undersöka vilka som privilegieras av normer. I en grupp som 
möts regelbundet kan arbetet börja med att undersöka normbrott som berör 
deltagarna i deras vardag för att senare gå vidare med normbrott som berör 
diskrimineringsgrunderna19. Om pedagogen möter en grupp vid ett enstaka tillfälle 
kan det, ur en tidsmässig och trygghets aspekt, vara svårt att syna normer på djupet. 
Vid sådana enstaka tillfällen kan pedagogen ändå positionera20 sig samt synliggöra 
när denne eller någon i gruppen normerar. 
 
Kumashiro (2002) menar att för att kunna förändra förtryckande strukturer krävs 
en kritisk medvetenhet hos pedagogen och deltagarna. I arbetet med normkritik 
behöver pedagogen medvetandegöra vilka förväntningar i samhället som 
förknippas med normalitet. Kumashiro menar att normalitet är en social 
konstruktion vilket kan få följder för den som inte anpassat sig till de förväntningar 
som förknippas med normalitet. För att bryta förtryck genom normkritiskt arbete 
behöver vi ifrågasätta och kritiskt granska den kunskap vi redan har. Det handlar 
inte om att fylla kunskapsluckor, utan om att faktiskt utmana och ifrågasätta den 
kunskap som redan finns. Förtryck gör att vissa identiteter, eller sätt att vara på, 
privilegieras, medan andra sätt och identiteter marginaliseras. Kumashiro menar att 
det inom skolan görs för lite för att utmana och ifrågasätta de stereotypa bilderna 
av t ex kön, etnicitet och sexualitet som målas upp i media (ibid). Janne Bromseth 
(2010) understryker vikten av att som pedagog syna vilka normer denne förmedlar. 
”Bara genom att reflexivt fråga sig hur ens egna sammansatta identitet, kulturella 
                                         
19 Diskrimineringsgrunderna är att förebygga diskriminering och trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, könsöverskridande identitet eller utryck, ålder 
samt att förebygga annan kränkande behandling. 
20 För att läsa mer om positionering, se texten under rubriken ’Positionering’ på nästa sida. 
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bakgrund och erfarenheter påverkar hur en själv tolkar och skapar mening i 
undervisningen är det möjligt att välja andra vägar” (ibid:41). Bromseth menar 
också att det är viktigt att se sina privilegier som normperson. eftersom det är 
enklare att lägga ansvaret på förändringar av normen på någon annan än sig själv. 
Vi bör fråga oss ”vem och vad som ska förändras för att begränsa förtryck” (ibid:33). 
 
En fokusdeltagare menar att det är viktigt att finna normbrott som berör deltagaren 
på ett personligt plan, och på samma sätt talar Clairborne Bird (2004) om att det 
oftast är lättare att tala om t ex heteronormativitet i grupper efter att ha börjat tala 
om normer som ligger nära deltagaren. Edemo (2010) betonar, även hon, vikten av 
att börja det normkritiska arbetet i det lilla eftersom människor kan ha en ovilja till 
att ifrågasätta sin normposition för att sedan bygga vidare med ett intersektionellt 
perspektiv. 
 
I boken Foucault – en introduktion skriver Nilsson (2008) att Foucault ville 
undergräva och skaka om tankesätt som gör att vi gör förgivettaganden om 
människans natur. Enligt Nilsson ville Foucault undersöka de handlingar som gör 
att makt kan utövas och syna vad dessa handlingar kan få för konsekvenser (ibid). 
 

Positionering 

En aspekt som skiljer det klassiska dramapedagogiska arbetssättet från den 
normkritiske dramapedagogens arbetssätt är pedagogens positionering. 
Positionering innebär delvis att pedagogen uttrycker sin egen åsikt och ståndpunkt i 
arbetet med gruppen, samt att denne är tydlig med att det just är en positionering. 
Pedagogen bör även vara tydlig med att det denne säger inte är sanningen och att 
det finns andra sätt att se på saken. ”Jag tycker såhär, i det normkritiska... det betyder inte 
att jag anser att det är sant, eller att det är rätt, men jag säger att jag tycker och så får ni studsa 
emot mot mig.” 
 
Positionering kan också handla om att pedagogen lyfter och synliggör sin 
normposition och de privilegier som medföljer, istället för att tala om sig själv som 
normavvikare. ”... utifrån att jag är xxx (personen benämner sitt biologiska kön, vår 
anm.) så ser jag det såhär ... jag ser vad jag är, vad jag är i världen, hur jag läses i världen, hur 
jag läser mig i världen och utifrån den positionen beskriver jag vad jag ser, snarare än att jag 
beskriver hur världen är, jag gör alltid det utifrån den positionen jag är.” 
 
Edemo (2010) menar att positioneringen omfattar de positioner en människa kan 
ha i samhället, t ex normpositoner eller minoritetspositoner, och att dessa inte ska 
förväxlas med dennes inneboende egenskaper. Att vara t ex heterosexuell i ett visst 
sammanhang blir en position, men det betyder inte att heterosexualitet är en 
inneboende egenskap hos individen (ibid). Det är viktigt för pedagogen att vara 
medveten om sin egen position, eftersom den påverkar det denne ”kan se, förstå 
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och förmedla” (Sörensdotter 2010:140). Denna medvetenhet kan pedagogen 
använda för att positionera sig i syfte att exemplifiera normer och hur dessa 
påverkar oss (ibid). Sörensdotter (2010) brukar som pedagog uppmana sina 
deltagare att syna vilka positioner de väljer och vilka de tillskrivs. Genom att syna 
hur vi medverkar till att upprätthålla normer utmanas våra egna normpositioner 
(ibid). 
 

Synliggöra makt 

Dramapedagogen kan tillsammans med gruppen granska den makt som utövas 
genom normsystemet. Eftersom normsystemet innebär att vissa grupper 
privilegieras medan andra missgynnas handlar det om att undersöka maktens 
inflytande på normer. Så fort något benämns som normalt görs detta på bekostnad 
av något annat och det befäster på så sätt en maktstruktur vilket fokusdeltagarna 
menar är något som normkritiken vänder sig emot. Detta kan tydliggöras med 
frågor som fokuserar på normgruppen och inte på dem som avviker från normen. 
Makten kan synliggöras genom att problematisera vem som har rätt att fördöma 
andras identitet eller sätt att vara på och vad som gör att några tar sig den rätten att 
fördöma andra. Fokusdeltagarna menar att normkritik inte handlar om att dela upp 
världen i dikotomier utan i stället strävar efter en intersektionell läsning av världen. 
Detta innebär att i stället för att syna motsatsförhållanden i samhället, som t ex man 
– kvinna, etnisk svensk – annan etnicitet än svensk etc, är intentionen att försöka 
anlägga ett vidare perspektiv utifrån kön, etnicitet, sexualitet o s v där alla lager tas 
med. 
 
I uppdelningen av dikotomier uttrycks ofta ett ’vi’ och ett ’dom’ vilket gör att den 
ena delen tillskrivs mer makt än den andra. Fokusdeltagarna använder ofta uttrycket 
’att domma’. ”Att uttrycka ett dom bevarar maktpositoner”. Vi tolkar det som att detta 
innebär att när ett ’dom’ uttrycks syftar det ofta på personer eller grupper som inte 
antas vara representerade i rummet, trots att människors etnicitet, sexualitet etc inte 
alltid är något som syns utanpå. När ett ’vi och dom’ uttrycks, omfattas personerna 
i rummet av ett ’vi’ och blir på så sätt förgivettagna som normpersoner. ’Dom’, 
normbrytarna, förutsätts vara personer som inte är representerade i rummet. 
Genom att ifrågasätta uppdelningen i ’vi och dom’ med gruppen kan makten bli 
tydlig och det skapas möjlighet till förändring. I synliggörandet av makt gäller det 
att fokusera på normen och den makt som utövas i samband med att en grupp, en 
individ, ett beteende etc fördöms. 
 
Som ledare har pedagogen ofta ett maktövertag gentemot gruppen. I det 
normkritiska arbetet är det viktigt att pedagogen är tydlig med att synliggöra sin 
makt, lyfta hur den används samt vad makten kan få för konsekvenser. ”Vad jag ofta 
gör det är ju att jag uttrycker att jag har en maktposition... ’nu har ju jag mest makt i det här 
rummet’, säger jag... någon slags transparents... att uttrycka en del av det jag får syn på ’nu 
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använder jag min makt här, ser ni att jag tystade’ ” personen (vår anm.). ”Och säger vad det 
får för konsekvenser.” Pedagogen kan då synliggöra normer och göra aktiva och 
medvetna val utifrån sin makt som ledare för gruppen. Denna makt innefattar även 
valet av material som används och hur passet/lektionen ska utformas. En annan 
aspekt som en fokusdeltagare tar upp är att ”en stor nackdel är att normkritiken blir 
norm, det har vi märkt jätte mycket att här på xxx (en skolas namn, vår anm.) måste man 
vara flata, vegan och... rullstolsburen för att man ska får vara med. Och då säger jag det såhär 
’hörrni, det här är intressant, det är inte det vi menar, men jag kan förstå att man tycker det... det 
ni lär er allra bäst i skolan är att anpassa er till mig, eller hur... den här dialogen är superöppen 
hela tiden.” 
 
Kumashiro (2002) skriver att forskningen kring förtyck i skolan visar att både 
skolan och sociala institutioner priviligerar vissa grupper och identiteter medan 
andra marginaliseras utifrån normer (ibid). Enligt Nilsson (2008) menar Foucault 
att en institution i sig inte kan utöva makt, utan det är människorna bakom som gör 
det (ibid). I ett kritiskt förändringsarbete menar Kumashiro, precis som 
fokusdeltagarna, att medvetenhet om förtryck är första steget för att sedan kunna 
kritisera och förändra det strukturella förtrycket. Det handlar om att synliggöra de 
privilegier som ges till dem som omfattas av normen. När kunskap om förtryck 
finns och förmågan att kritiskt ifrågasätta sin omvärld blir det möjligt (eng. 
empowered) för människor att utmana förtrycken. Kumashiro menar att en 
medvetandegörande pedagogik skapar ett lärande som lyfter sociala, politiska och 
ekonomiska motsägelser och får oss att agera mot de förtryckande elementen i 
verkligheten (Kumshiro 2002). Berg (2010) menar att i ett normkritiskt arbete 
förskjuts makt och statusrelationerna på så sätt att normpersoner inte längre har 
makten att tolerera den som bryter mot normen. 
 

Lyfta till strukturell nivå 

Pedagogen kan tillsammans med gruppen synliggöra vilka normer som gör att 
kränkningar kan uppstå i stället för att fokusera på normbrottet/normavvikaren. 
”Vilken norm får vi syn på här?” Detta kan göras genom att ifrågasätta på strukturell 
nivå istället för på individnivå. ”Skillnaden mot ’hur tänker du nu?’ när jag frågar ’vad 
händer här?’ är att den förstnämnda frågan är på ett personligt plan, där låter jag elevens känsla 
styra. I den andra frågan så strävar jag hela tiden efter att nå ett samtal om strukturer, ’varför 
hände detta, jo för att det finns ett system’ ”. ”Utmaningen är att belysa att det finns 
maktstrukturer som diskriminerar vissa grupper och privilegierar andra grupper, men hur 
kommer jag pedagogiskt åt detta utan att själv reproducera bilden av ’riktiga tjejer’ eller ’riktiga 
män’? Teorin belyser diskriminering på strukturnivå, som visserligen drabbar individer. Men 
utmaningen ligger i att ta med mig strukturen till individen utan att reproducera idén om att ’du 
som vit, heterosexuell man alltid har makt’.” 
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Kumashiro (2002) menar att föreställningen om att förtryck är strukturellt kan vara 
problematiskt eftersom detta skulle innebära att förtryck kan ses som något som 
generellt skulle ha samma effekt på människor. Eftersom en individ har många 
identiteter kan detta bli problematiskt. Människor som identifierar sig som t ex 
kvinnor, kan visserligen dela liknande erfarenheter av förtryck men problematiken 
bör angripas på ett intersektionellt plan eftersom könet bara är en del av identiteten 
(ibid). För att kunna förstå de strukturer som skapar diskriminering kan den 
personliga erfarenheten synliggöras för att sedan lyftas till en strukturell nivå. 
(Sörensdotter 2010; Berg 2010) ”Upplevelsebaserat lärande gör att teorierna 
relateras till personliga erfarenheter och de personliga erfarenheterna kan i sin tur 
teoretiseras” (Sörensdotter 2010:147) I arbetet med normer genom forumspel 
betonar Björkman (2010) vikten av att lyfta upplevelsen i forumspelet från en 
personlig till en strukturell nivå för att synliggöra normer och normbrott. 
 

Vad som uttrycks genom talet 

I det normkritiska arbetet kan pedagogen tillsammans med gruppen syna och 
problematisera det som sägs i rummet genom att reflektera över hur vi använder 
språket och vad det gör med oss. ”Det handlar om att långsamt ändra en tankestruktur, 
genom språket och hur vi samtalar. Då bildas ett raster som gör att vi reagerar på ett annat sätt.” 
Vad gör vi genom att t ex använda ett ”vi och dom”? Vad är det som också sägs 
genom sådana uttalanden? Under fokussamtalet kom ett exempel upp när en 
fokusdeltagare i gruppsituation mötte uttalandet ”- Var en riktig man!” 
Fokusdeltagaren berättar att dennes normkritiska arsenal gick igång med frågor 
som: ”Vad är en oriktig man? Vad är det en man är som inte en kvinna är? Vad har det med 
kön att göra?” Fokusdeltagaren hade velat syna det performativa uttalandet 
tillsammans med gruppen och ställa frågor som: ”När vi gör uttalanden om att vara en 
riktig man, vad säger vi om kvinnor samtidigt?” och ”När vi säger, var en riktig man, vad säger 
vi också?” 
 
Ett annat exempel på performativitet är när fokusdeltagarna fick läsa första utkastet 
på fokussamtalet för ytterligare reflektion och tillägg. Då reagerar en av deltagarna 
på sitt eget yttrande om dikotomier och uppradningen av: ”män – kvinnor, hetero – 
inte hetero, trans – könade”. I kommentaren vi fick tillbaka skrev fokusdeltagaren 
angående det sista uttrycket i citatet ’könade’: ” Cis ska det stå här!!! Ta bort könade, det 
är kränkande!! Som om transpersoner skulle vara utan kön…fel!” Detta kan ses som en 
performativ reflektion eftersom fokusdeltagaren inser att genom att sätta ’könade’ i 
motsats till ’transpersoner’ är som att indirekt säga att transpersoner inte har något 
kön, vilket deltagaren uppmärksammar och ändrar. Detta är ett exempel på 
reflektion i skrift, vilket kan praktiseras i talet likväl genom att ifrågasätta eller 
synliggöra egna eller andras uttalanden. 
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Kumashiro menar att det är viktigt att problematisera och inte se en historia om 
’den andre’ som den enda förhärskande sanningen. Performativa handlingar kan 
ifrågasättas eller problematiseras. Vi kan fråga oss vilka stereotyper som förstärks 
och vilka som utmanas, vad det är som inte sägs om ’den andre’ och hur formar 
denna tystnad hur vi tänker på ’den andre’. Vi kan också fråga oss vad dessa 
uttalanden eller historier väcker för frågor om ’den andre’ (Kumashiro 2002). 
Pedagogen kan tillsammans med gruppen reflektera över hur de tillsammans 
använder sig av språket för att på så sätt tydliggöra hur normer avspeglar sig i vårt 
sätt att tala och genom tydliggörandet öppnas möjligheter för förändringar 
(Björkman 2010). Ruffolo (2006) skriver att när vi delar in personer i grupper, 
oavsett om indelningen är baserad på kön, sexualitet eller något annat, så skapar det 
en gemenskap baserat på en förgivettagen likhet. Som exempel tar han upp 
’maskulinitet’ vilket tillskrivs män med en viss funktionalitet och sexualitet (ibid). 
Detta reproducerande sätt att resonera går att koppla till fokusdeltagarens 
resonemang om deltagaren som talar om ’en riktig man’. 
 

Se misslyckandets potential 

Att förändra hur vi tänker och talar är inte helt enkelt, och för att lära oss ett 
normkritiskt perspektiv behöver vi problematisera, ompröva och förändra vårt sätt 
att tänka och tala. Vi har förstått under skrivandet av uppsatsen att det normkritiska 
är en process som inte per automatik sätter sig i ryggraden utan är något vi behöver 
arbeta med. Under fokussamtalet återkom några fokusdeltagare till något de 
benämner som misslyckandets potential: ”En grundsten för att överhuvudtaget kunna 
jobba med normkritisk pedagogik är misslyckandets potential, för om vi tar fram den stora 
piskan och börjar piska oss själva så kommer vi aldrig någonsin att komma vidare i det här, över 
huvud taget. I misslyckandet ligger möjligheten.” Om pedagogen t ex upptäcker att den 
exkluderar, normerar eller använder ett ’dom’ gäller det att inte se det som ett 
misslyckande. I stället kan pedagogen lyfta sitt ’misslyckande’ på så sätt att denne 
och gruppen får möjlighet att få syn på något nytt eller kan diskutera händelsen, 
vilket kan vara lärorikt i implementerandet av det normkritiska tankesättet. ”Märkte 
du vad jag gjorde nu?” En av deltagarna problematiserar svårigheten med att 
synliggöra sina ’misslyckanden’ som ledare med gruppen och vad detta skulle kunna 
få för konsekvenser för ledarskapet. Att öppna upp för gruppen ”...betyder inte att 
man abdikerar sitt ledarskap”. 
 
Edemo (2010) skriver att ” ’misslyckas’ med att vara en ’upplyst människa’ kan vara 
precis det som tar en vidare i sin kunskapsutveckling.” (ibid:141). Björkman (2010) 
betonar även hon vikten av att se potentialen i sina misstag för att kunna ta sig an 
det normkritiska pedagogiska arbetet på ett mindre prestigefyllt sätt. Misstagen kan 
ge pedagogen en möjlighet att ’lära om’ och se sin kunskap på nya eller andra sätt. 
Men Björkman menar att det är av betydelse huruvida pedagogen är i en 
normposition eller om den står utanför normen, eftersom en pedagog som står 
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utanför eller avviker från normen inte har samma utrymme att misslyckas som den 
som definieras som en normperson (ibid). 
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DISKUSSION 

Sammanfattning av undersökningen 

Vi har genomfört ett fokussamtal med tre dramapedagoger som har ett 
normkritiskt förhållningssätt i sitt arbete. Utgångspunkten för samtalet var att 
undersöka deras erfarenheter av att arbeta normkritiskt. Detta har vi sedan försökt 
förstå och tolka, dels utifrån vår förförståelse och dels utifrån olika teoretiker. Vårt 
syfte har varit att belysa och problematisera vad det kan innebära för 
dramapedagoger att arbeta utifrån ett normkritiskt förhållningssätt. 
 
Utifrån fokussamtalet har vi kunnat se att dramapedagogerna dels utgår från 
styrkan i att vara just dramapedagog i normkritiskt arbete, dels använder de sig av 
det vi valt att kalla strategier. Styrkor som kommit fram i undersökningen är att 
dramapedagogen arbetar processinriktat, dramapedagogen arbetar i dialog med 
deltagaren, dramapedagogen skapar trygghet i gruppen som en viktig grund i 
arbetet, dramapedagogen använder sig av agerandet vilket gör att kunskapen får en 
förankring i kroppen. De strategier vi kunnat urskilja är att dramapedagogen 
tillsammans med gruppen försöker förstå och synliggöra normsystemet och makten 
som följer därav, dramapedagogen positionerar sig genom att ta ställning samt är 
tydlig med att det är det den gör, dramapedagogen lyfter arbetet i gruppen till en 
strukturell nivå (i motsats till att befinna sig på ett personligt plan), 
dramapedagogen medvetandegör vad som uttrycks genom talet, dramapedagogen 
ser misslyckandets potential när denne eller gruppdeltagarna talar eller agerar på ett 
normativt sätt. De ovan nämnda strategierna kopplade vi sedan till icke 
förtryckande, normkritisk och dramapedagogisk litteratur. Vi anser att 
teorikopplingen gör att analysen kan förstås i ett större normkritiskt sammanhang. 
 

Vår process 

Som vi berättat inledningsvis kläcktes idén om att skriva uppsats tillsammans efter 
en gemensam tågresa från Gävle till Stockholm. Eftersom vi var obekanta för 
varandra stämde vi träff på ett café för att prata vidare om vårt eventuella 
gemensamma skrivande. Två aspekter som kändes viktiga att tala om var tiden och 
prestationsnivån, det gemensamma intresset för normkritik som naturligtvis var 
grundläggande fanns redan där hos oss båda. Vi tyckte att det var läskigt att kasta 
sig ut på okänd mark tillsammans med en okänd person, men möjligheterna i att få 
göra detta utforskande tillsammans med någon övervann rädslorna. 
 
I början tyckte vi att det var svårt att kritiskt granska och ändra i varandras texter 
vilket är något som Anna-Lena Rostvall och Tore West (2006) menar kan vara en 
svårighet i det gemensamma skrivandet. Det gäller att påminna sig om att 
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textkritiken syftar till en ökad klokskap (ibid) vilket är något vi talade mycket om 
under läsandet och granskandet av varandras texter. En fördel med att vara två i 
skrivandet är att när någon annan läser, ändrar och lägger till i ens text sker en 
utveckling och innehållet blir förhoppningsvis tydligare och mer stringent än 
genom att granska sin text själv. Rostvall och West menar att ett kritiskt 
förhållningssätt är viktigt i den akademiska skrivprocessen (ibid). Detta tycker vi 
har varit en fördel eftersom vi enklare kunnat få syn på sådant som är oklart och 
som behöver utvecklas i varandras texter, snarare än i våra egna. Ibland har det 
varit problematiskt när våra åsikter om empirin, teorierna och analysen gått isär, 
men detta har lett till många intressanta diskussioner som fört arbetet vidare. 
Diskussionerna har fått oss båda att problematisera och se saker på andra och nya 
sätt, precis som i vårt lärande av normkritiken. Några andra fördelar vi kan se med 
ett gemensamt skrivande är att vårt kunskapande har vuxit genom dialogen, att vi 
haft möjligheter till ständig återkoppling samt att ha en person som är insatt i 
ämnet att bolla och våndas med när det står stilla i skrivandet. 
 
Vår relation till fokusdeltagarna har också varit en process som förändrats mycket 
på vägen. Från att ha tänkt oss dem som medskapare i forskningsprocessen har vi 
blivit mer slutna och deras insyn i empirin blev mindre än tänkt från början; vilket 
delvis har berott på att vi var bekanta med fokusdeltagarna privat. De olika rollerna 
i förhållande till dem har gjort oss osäkra och säkerligen påverkat att vi inte velat 
besvära dem med att läsa igenom utkast av fokusberättelsen under arbetets gång 
som det var tänkt från början. Samtidigt har det funnits en oro från vår sida över 
att fokusdeltagarna ska tycka att vi återgivit samtalet eller tolkat dem på ett felaktigt 
sätt. Efter samtalet skulle fokusdeltagarna ge en återkoppling på 
samtalsanteckningarna. De hade möjlighet att korrigera, lägga till och utveckla sitt 
eget och andras resonemang eller komma med nya idéer och tankar. De korrigerade 
och lade till i sina egna utsagor men gick inte in i någon annans utsaga och 
utvecklade inte heller nya idéer eller resonemang. Vi kan fråga oss om vi varit 
otydliga angående fokusdeltagarnas möjlighet att föra nya idéer eller resonemang i 
empirin. 
 
En annan aspekt kring empirin var den osäkerhet som infann sig om när den 
medskapande processen var slut och när materialet var vårt att fritt förfoga över 
utan att be om lov eller förtydliganden av fokusdeltagarna. Detta gjorde att det 
kändes svårt att skicka ut ytterligare text för respons eller att be om ytterligare ett 
fokussamtal. Ett alternativ hade kunnat vara att ordna ett nytt fokussamtal. 
Anledningen till att vi inte bad fokusdeltagarna om ett nytt samtal var för att vi 
tidsmässigt inte kunde se hur detta skulle hinnas med, både för vår egen och deras 
del och eftersom det redan varit svårt att få till det första (och enda) samtalet. Att 
återigen hitta en tid när alla skulle kunna träffas och dessutom begära att de ännu 
en gång skulle läsa igenom nya anteckningar kändes inte genomförbart. Vi tyckte 
ändå att fokussamtalet gav oss ett gediget empiriskt underlag för uppsatsen. 
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Vad vi inte vet är om det faktum att vi är bekanta har påverkade deras deltagande i 
själva samtalet eller i återkopplingen av empirin. Kanske skulle utfallet av 
undersökningen ha varit annorlunda om vi inte känt varandra. Men även om vi 
velat göra på något annat sätt skulle det inte ha varit möjligt eftersom vårt 
urvalskriterium var snävt och därmed tillgången till möjliga fokusdeltagare. 
Urvalskriteriet var som tidigare nämnt dramapedagoger med normkritiskt 
förhållningssätt, boende i Stockholm. Därför anser vi att undersökningen inte hade 
kunnat genomföras på något annat sätt. 
 
Fokussamtalet var präglat av en stark diskurs och det refererades till ord, begrepp 
och teoretiker på ett förgivettaget sätt. Efteråt kunde vi se att vi hängde med i 
samtalet för att vi inte var helt okunniga i ämnet, och ibland trodde vi kanske att 
den andre av oss förstod något som var otydligt, vilket gjorde att vi inte stoppade 
upp samtalet för klargöranden där det kanske hade behövts. Kan fokusdeltagarna 
dragits med i ett groupthink, d v s att gruppens identifikation blir så stark att endast 
ett sätt att tänka blir det rätta? Blev fokusdeltagarnas vilja att få oss som forskare att 
förstå vinsterna med metoden viktigare än att tydligt föra fram olika åsikter och 
infallsvinklar? Vi kunde se både en vilja eller ett omedvetet försök till konsensus 
under samtalet, men i genomläsningen av empirin kunde vi också se skilda åsikter 
och oenighet. 
 
Hur hade samtalet utfallit om vår förförståelse för normkritik varit obefintlig? 
Gjorde vår förförståelse att vi drogs vi in i samtalet utan att tydligt se vad som 
skulle främmandegöras? Hur påverkades fokusdeltagarna av att känna varandra och 
brinna för sitt samtalsämne? 
 
Det hade varit intressant att i en fortsatt forskning kring dramapedagogik och 
normkritik genomföra observationer av hur en normkritisk dramapedagog arbetar 
praktiskt, intervjuer med gruppdeltagare samt göra en jämförelse mellan 
dramapedagogens intentioner och hur det tas emot i gruppen. Det skulle även vara 
intressant att studera deltagarnas normkritiska process. 
 
Att skriva en uppsats som behandlar ämnet normkritik kändes spännande för oss 
eftersom vi kände en viss skepsis inför normkritiken i sig och kombinationen 
dramapedagog och normkritik. Dessutom var det mycket vi inte förstod. Veronika 
Berg (2010) skriver att den som befinner sig mitt i normen riskerar att inte ens se 
den, vilket är något som blivit tydligt för oss i mötet med normkritik. Nu när vi har 
fått på oss normkritiska glasögon, även om de är fortfarande inte är helt skarpa, kan 
vi se världen på ett annat sätt än innan. Nu ser vi tydligare hur både vi själva och 
omgivningen ständigt normerar. Det är också en anledning till att vi i inledningen 
synliggjort våra normpositioner, vilket i sin tur även påverkat vår förförståelse. 
Företeelser som vi aldrig skulle ha upptäckt tidigare har framträtt tydligare med de 
normkritiska glasögonen. Detta gör att vi ser både hur vi själva och andra ständigt 
normerar. Med hjälp av ’misslyckandets potential’ ser vi det som en lärdom och 
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gläds över att vi i alla fall fått syn på och kan påtala det som sker. En annan lärdom 
i arbetet med uppsatsen är att vi har blivit medvetna om hur vi genom språket kan 
osynliggöra och reproducera förtryck. Våra fördjupade insikter om normkritik har 
öppnat upp för många intressanta samtal. 
 

Normkritik i tiden? 

Temat normkritik tycks ligga i tiden med tanke på den antologi om normkritisk 
pedagogik21 som publiceras i dagarna och med en nystartad kurs i ämnet på 
Stockholms universitet22. Sternudd (2000) skriver att det under 1970-talet fanns en 
kritik i dramapedagogiska tidskrifter mot att dramapedagogiken inte gjorde 
deltagarna samhällsmedvetna och kritiska, utan istället försökte anpassa dem till den 
redan rådande samhällsordningen (ibid). Även om mycket säkerligen har förändrats 
sedan dess skulle ett normkritiskt förhållningssätt vara ett ypperligt verktyg för att 
hjälpa dramapedagoger att reflektera över sitt ledarskap och arbetet med gruppen, i 
syfte att fostra kritiska deltagare för, som Paolo Freire säger, ”Learning happens when 
acting in the world, and critical learning happens when acting critically in the world.” (Freire 
1995 i Kumashiro 2002:47). 

                                         
21 Se Bromseth, Janne & Darj, Frida (red.) (2010) Normkritisk pedagogik. Makt, lärande och strategier för förändring. 
22 Se Stockholms universitet: http://sisu.it.su.se/search/info/gv5006 
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BILAGOR 

1. Inbjudan till fokussamtal 

Hej! 
Som ni kanske såg i det tidigare mailet så har vi lyckats hitta en tid som passar oss 
alla, d v s tisdagen den 23/2. 

Vi tänker oss att samtalet ska börja kl. 19.00 men hoppas att ni kan komma redan 
18.30 så att vi alla hinner ”landa” och fika lite innan. 

Om fokussamtalet 

Metoden vi tänker använda oss av är fokussamtal. Ämnet för samtalet är hur ni 
som dramapedagoger upplever att det är att använda ett normkritiskt 
förhållningssätt. Vi är bl a nyfikna på att höra hur ni jobbar/har jobbat och hur ni 
tänker runt detta. Vad finns det för möjligheter eller problem med ett normkritiskt 
förhållningssätt? 

Er medverkan kommer att var anonym vilket betyder att ni inte kommer att 
namnges i uppsatsen eller i andra sammanhang. Eftersom det oss veterligen inte 
finns så många dramapedagoger som använder ett normkritiskt förhållningssätt 
kan det finnas en risk att de som läser uppsatsen ändå kan ana er medverkan. 

Under fokussamtalet kommer vi fortlöpande att skriva anteckningar på ett 
blädderblock el. liknande för att vi tillsammans ska ha möjlighet att överblicka det 
som kommit upp. Vi hoppas att det ska skapa möjlighet för att kunna backa 
samtalet och återkomma till trådar som glömts bort. Vi (Camilla och Marlene) 
kommer att renskriva anteckningarna efter samtalet om maila dessa till er för 
godkännande och/eller vidareutveckling av innehållet. D v s att ni har möjlighet att 
lägga till aspekter som inte kommit fram, utveckla resonemang eller ändra/reda ut 
eventuella missförstånd. 

Vi tänkte banda samtalet som stöd till minnesanteckningarna och detta är ingenting 
som kommer att transkriberas. Vid eventuellt citat hör vi av oss till den berörda 
personen för godkännande. 

Maila oss gärna om det är något som är oklart: 
dramapedagogik.normkritik@gmail.com 

Vi kommer att vara hemma hos Camilla. Ring oss om du inte hittar!  
Vi ser fram emot att träffa er!  
Hälsningar Marlene och Camilla 
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2. Tankekrokar 

 Ta med dig en eller flera situationer där du i ditt arbete som dramapedagog har 
behövt reflektera över din roll i förhållande till ditt normkritiska 
tänk/förhållningssätt. 

 Fundera över situationer då du som dramapedagog har behövt göra pedagogiska 
överväganden i förhållande till ditt normkritiska tänk/förhållningssätt. 
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3. Öppningsövning fokussamtalet 

Vi hittade på en egen övning där syftet var att få leka lite och lyfta fram 
beröringspunkter mellan deltagarna (oss inkluderat). Alla i rummet fick en bunt 
post-it lappar och en penna. På dessa fick de skriva sitt namn och beröringspunkter 
med de andra deltagarna. Beröringspunkter kunde vara allt från att man har en 
gemensam bekant till att man har samma färg på tröjan. I slutet får alla berätta vilka 
lappar de fått från de andra. 
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4. Fokussamtalsguide 

 Fika 
 Kl 19.00 eller straxt innan. Post-it leken, synliggöra olika beröringspunkter 

med varandra. 
 Ca 19.00 Runda, kort hur du kom i kontakt med normkritik Marlene har 

upplevt att ledarskapet skiljer sig från dramapedagogens i att det är 
underliggande agenda, något hårdare ledarskap och ibland en känsla av rätt 
och fel. En upplevelse av att är svårt att formulera värderingsövningar på ett 
normkritiskt sätt (klargöra att syfte och upplägg kommer sedan). 

 Vad innebär fokussamtalet? – medaktörer, inte konsensus, variationer av 
upplevelser, anteckningar som stöd för minnet kollektivt. 

 Historia och varför: Vi vill skriva uppsatsen för att vi tycker det ligger i tiden 
med utbildning inom normkritik inom Migrationsverket, Skolverkets 
rapport. Många dramapedagoger känner inte till, som på C-kursen är många 
som frågetecken. Men vi tycker ändå det ligger i linje med den människosyn 
som förmedlas på utbildningen i VSB. 

 Syftet: Att belysa och problematisera vad det innebär för dramapedagoger att 
arbeta normkritiskt. 

 Samtalet: Detta är inte en strukturerad gruppintervju utan mer ett fritt samtal 
runt temat, vilket för oss känns både läskigt och spännande för att vi inte vet 
vart samtalet tar vägen. (vart vi kommer att hamna) Moderatorns roll är m a 
o inte att vara en intervjuare med ett frågebatteri utan jag kommer ibland 
kanske be er att utveckla eller förtydliga hur ni tänker. 

 Diskussionen börjar med anknytning till tankekrokarna! De här 
tankekrokarna som vi skickade ut till er förra veckan, satte de igång några 
tankar hos er…? 

 Ca 20.00 tar vi kort paus, överlägger var vi ska börja andra halvlek samt byter 
roller. Återkoppla? Nya tankar? Teman? 

 Ca 20.45(?) börja avrunda och ställ frågan ”Är det något som inte kommit 
upp?” 
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5. Utskick efter fokussamtal I 

Hej! 
 
Tusen tack för att ni kom och deltog i vårt fokussamtal. Det var spännande och 
mycket givande att lyssna på er. Igår skrev vi ner anteckningarna från 
blädderblocket och idag har vi lyssnat på ljudupptagningen. Ni sa så mycket 
intressant så vi fick svårt att hålla anteckningarna kortfattade. Det blev åtta sidor 
med rätt luftig text. Detta är bara ett grundmaterial som vi ska analysera, tematisera, 
tolka o.s.v så texten kommer inte att användas i det här formatet i uppsaten och era 
namn kommer inte vara med i texten. 
 
Vi har skrivit vem som sa vad men ni får gärna göra inlägg i varandras utsagor så att 
säga. Ni får gärna fylla på, ändra, förtydliga, dementera o s v. Vi vet att ni alla har 
fullt upp i era liv men finns det möjlighet för er att läsa och kommentera och maila 
tillbaka senast onsdag morgon(3/3) så är vi jätteglada, men vi har full förståelse för 
om ni inte hinner detta. Ibland har vi slängt in följdfrågor eller ber om 
förtydligande och dessa är grönmarkerade. 
 
Trötta och glada hälsningar från Marlene och Camilla 
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6. Utskick efter fokussamtal II 

Hej! 
Hoppas allt är väl med er! 
 
Vi skulle önska att ni tittar på och godkänner citaten som vi vill använda från 
fokussamtalet till resultat- och analysdel. Återkoppla gärna till oss senast fredag 
morgon (21/5) via email. 
Ursäkta att det kommer såhär sent på terminen. Skulle du av någon anledning inte 
hinna till fredag kontakta gärna oss omgående så kommer vi enskilt överens om 
något annat datum, dock senast 25/5. Har vi inte hört något ifrån er senast fredag 
räknar vi citaten som godkända. 
 
I princip handlar det alltså bara om att läsa igenom citaten och signalera ifall du 
skulle hitta något som du upplever avslöjar din identitet på ett sätt du inte känner 
dig bekväm med. Om detta skulle vara fallet, markera gärna det citatet i texten 
med annan färg, maila tillbaka dokumentet samt skriv gärna en kommentar om 
det i mailet. Skulle det gå att använda citatet men med någon strykning (utifrån 
integritet) får du gärna vara tydlig med vad som ska strykas. 
 
Ha det gott! 
Marlene och Camilla 


