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Abstact 

 

English 

 

The general aim of this study is to contribute to the knowledge of, so called, norm-critical 

pedagogy (normkritisk pedagogik) as part of Drama in Education in Sweden. This through 

looking at the Swedish DRACON-project from a norm-critical point of view. The Swedish 

DRACON-project is a part of the international DRACON-project which aimed at building a 

bridge between drama in education and conflict management. Norm-critical pedagogy is a 

Scandinavian term for critical pedagogy that focuses on the structures of power and privilege, 

rather than the oppressed. The pedagogy is explained in this paper and has its roots in queer 

pedagogy, queer theory, feminist theory, postcolonial theory and intersectional perspectives.  

 

The aim of this study was to look at the Swedish DRACON-project from the critical point of 

view of power, privilege and identity.  The study examines the following questions: 

What conceptions of power and identity can be found in the Swedish DRACON-program? How 

do these conceptions relate to norm-critical perspectives of power, privilege and identity?  

 

The examination is done through text analysis of the book DRACON i skolan(DRACON in 

school). The results indicate that the Swedish DRACON-project is inclusive and tries to seize 

the experiences of all participants. At the same time the project seems to lack the questioning 

of gender and the immersing of analyzing power structures.  

 

Key words: identity, power, privilege, Drama in Education, DRACON International, queer 

pedagogy, critical pedagogy, queer theory, feminist theory, postcolonial theory, 

intersectionality, text analysis, DRACON Sweden 

 

  



 

 

Swedish 

 

Den här studien vill bidra med kunskap kring normkritisk pedagogik inom dramapedagogiken i 

Sverige. Det genom att belysa det svenska DRACON-projektet ur ett normkritiskt perspektiv. 

Det svenska DRACON-projektet är en del av det internationella DRACON-projektet vars 

övergripande syfte var att bygga  en bro mellan drama och konflikthantering. I bakgrunden till 

den här studien beskrivs dramapedagogik, svensk dramaforskning och internationell 

dramaforskning utifrån kritiska teorier. Normkritisk pedagogik är en kritisk pedagogik som 

vänder blicken mot maktstrukturer och privilegier istället för att fokusera på minoriteter eller 

förtryckta grupper. I det teoretiska perspektivet förklaras och fördjupas begreppet normkritisk 

pedagogik utifrån feministisk teori, queerteori, postkolonial teori och kritiska vithetsstudier, 

funktionalitet, intersektionalitet och kritisk pedagogik.  

 

Syftet med den här undersökningen var att genom ett kritiskt makt- och identitetsperspektiv 

belysa det svenska DRACON-programmet. Det utifrån forskningsfrågorna: Vilka föreställningar 

om makt och identitet finns inbyggda det svenska DRACON-programmet? Hur förhåller sig 

dessa föreställningar till den normkritiska pedagogikens syn på makt och identitet?  

 

Studien genomfördes utifrån textanalys av boken DRACON i skolan. Analysen strukturerades 

med hjälp av en analysmall. Resultatet tyder på att DRACON-programmet i Sverige är 

inkluderande och försöker ta tillvara på alla deltagares erfarenheter. Samtidigt verkar 

programmet sakna ett ifrågasättande av kön och genus och fördjupade analyser kring makt. 

Spår av postkolonialism framträder i någon enstaka lek. 

 

Nyckelord: identitet, makt, dramapedagogik, DRACON International, normkritisk pedagogik, 

kritisk pedagogik, queerteori, feministisk teori, postkolonialism, intersektionalitet, textanalys, 

DRACON i skolan 
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Inledning 

På 90-talet när jag och min lillasyster var barn fick vi ett Game Girl att spela på. Game Girl var 

en liten bärbar tv-spelskonsol som gick att hålla i sina båda händer och spela på en person i 

taget. Min systers kompis var ofta hemma hos oss och spelade Game Girl. Han tyckte spelet 

var så roligt att han sen gick hem till sina föräldrar och önskade sig ett Game Girl. Det roliga 

och fina med den här historien är att spelet (tyvärr!) förstås inte hette Game Girl utan Game 

Boy. Det tyckte mina föräldrar, med största sannolikhet, var fånigt när de köpte spelet till oss, 

sina två döttrar. Eftersom spelet hemma oss konsekvent kallades för Game Girl var det där 

aldrig någon som ifrågasatte namnet.  

Utifrån den här korta historien från min barndom går det ur ett kritiskt maktperspektiv att 

utläsa flera saker. Dels att namnet Game Boy inte bara är ett namn utan också är ett namn 

som indikerar något, exempelvis att det främst är pojkar som förväntas spela på det. En annan 

del av historien berättar om mig som person. Till exempel att jag är uppvuxen på 90-talet med 

föräldrar som då hade råd att köpa en tv-spelskonsol, identifierar mig som kvinna, och så 

vidare. Historien berättar också om att det hos mina föräldrar fanns en medvetenhet kring de 

olika förväntningar som finns på pojkar och flickor. Utifrån den medvetenheten tyckte de att 

detta var något som borde förändras och valde därför att döpa om spelet. Det nya namnet gav 

delvis spelet en ny betydelse.   

Den här uppsatsen i dramapedagogik kommer att handla om just detta, att vrida och 

vända på ord och betydelser ur ett maktkritiskt perspektiv. Välkommen på en teoretisk resa 

genom normkritik och dramapedagogik. 

Författarjaget 
Både inom den normkritiska pedagogiken och inom akademin är det viktigt med transparens, 

positionering och att redovisa för sina egna utgångspunkter som forskare (Björkman 2010; 

Rosenqvist & Andrén 2006). Jag som skriver det här identifierar mig som cis1-kvinna, uppvuxen 

på 90-talet  i en vit svensk medelklassmiljö och identifierar mig utanför den heterosexuella 

normen. De positioner varifrån jag inte är norm väckte hos mig tidigt ett intresse för 

genusfrågor, som sedan allt mer har fördjupats. När jag som vuxen sedan studerade till 

dramapedagog på Västerbergs folkhögskola kom jag i kontakt med begreppet normkritisk 

                                                           

1 Cis-person är en person som identifierar sig med det vid födseln tilldelade könet. Ordet cis är latin och 

betyder ”på samma sida". (Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigande (RFSL) (2015) 
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pedagogik. För mig blev normkritisk pedagogik ett begrepp som satte ord på den form av 

jämlikhetsarbete som jag  ville arbeta med och på frågor jag ville fördjupa mig inom. 

Problemformulering 

När vi under dramapedagogutbildningen på Västerbergs folkhögskola undervisades i 

normkritisk pedagogik förvånades jag, tillsammans med några av mina klasskamrater, över att 

begreppet normkritisk pedagogik inte var mer etablerat inom den dramapedagogiska 

diskursen. Varför var det så? Jag upplever att det inom dramapedagogiken har börjat pratas 

mer och mer om normkritisk pedagogik, men att det samtidigt råder en förvirring kring vad 

begreppet faktiskt innebär. Det övergripande syftet med den här undersökningen är därför att 

samla mer kunskap om normkritisk pedagogik inom den dramapedagogiska diskursen.  

Dramapedagogik 

Den svenska dramapedagogiken bygger på en humanistisk och samhällsvetenskaplig 

kunskapstradition. Dramapedagogik är en del av en icke-auktoritär rörelse där begrepp som 

frihet, demokrati, mänskliga rättigheter, kreativitet och skapande är centrala (Stenudd 2000). 

Dramapedagogik kan också användas som ett verktyg för att motverka kränkningar (Grünbaum 

2009). Grünbaum (2009) menar att dramapedagogik kan bidra med att utveckla människors 

förmåga att leva sig in i andras liv, träna symboltänkande, utveckla uttrycksförmåga, stärka 

självkänsla och självförståelse och skapa förståelse för hur vi påverkar varandra i vardagen. 

Enligt Grünbaum (2009) ligger det unika i dramapedagogiken i föreningen mellan estetik och 

pedagogik. Marget Lepp (Lepp 1998 se Sternudd 2000) definierar dramapedagogik som: ”ett 

pedagogiskt ledarskap, en grupp i samspel, en fiktiv skapande handling och pedagogiska mål… 

med en helhetssyn på individen och med fokus på en integrering av känsla – tanke – handling i 

en utvecklande process” (Lepp 1998 se Sternudd 2000, s.33).  

Tidigare forskning 

Här kommer delar av tidigare forskning inom det dramapedagogiska fältet i Sverige att 

presenteras, tillsammans med viss internationell dramaforskning utifrån kritiska 

poststrukturella teorier. I och med att det inte finns någon dramapedagogisk forskning som 

fokuserar på  normkritisk pedagogik kommer forskningen att kompletteras med 

undersökningar gjorda i samband med uppsatser på kandidat- och magisternivå. 
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Dramaforskning i Sverige 

När det gäller dramapedagogisk forskning i Sverige och Norden konstaterar Österlind (2009), 

professor i drama med didaktisk inriktning på Stockholms universitet, att det vanligaste inom 

dramaforskning är att forskaren har en kvalitativ ansats. Österlind (2009) har genomfört en 

deskriptiv analys över svenska doktorsavhandlingar inom dramapedagogik och ställer sig 

frågan om dramapedagogik i Sverige kan räknas som ett eget forskningsfält eller inte. För att 

begränsa analysen och definiera vad som räknas som dramapedagogik väljer Österlind (2009) 

bort studier av skådespelarutbildning, receptionsstudier av professionell barnteater samt 

studier av stora amatörteaterprojekt och festivaler. Österlind (2009) kommer i analysen fram 

till att dramapedagogik i Sverige idag inte kan beskrivas som ett eget forskningsfält.  

Här nedan beskrivs några av de dramapedagogiska avhandlingar och forskningsprojekt som 

genomförts i Sverige. 

Dramapedagogik som demokratisk fostran 

Sternudd (2000) analyserar i sin doktorsavhandling dramapedagogikens demokratifostrande 

potential. I analysen delar Sternudd (2000) in dramapedagogik i fyra perspektiv utifrån 

dramapedagogikens olika metoder, ursprung och syften; det konstpedagogiska-, det 

personlighetsutvecklande-, det kritiskt frigörande- och det holistiskt lärande perspektivet. Här 

kommer en kort beskrivning av dessa fyra perspektiv:  

Det konstpedagogiska perspektivet kommer från Creative Dramatics-rörelsen. Det 

utvecklades av bland annat Winifred Ward och Elsa Olenius, och är det perspektiv med 

tydligast inriktning mot teater. Perspektivet har sina rötter i reformpedagogiska tankar och 

teoretiker som till exempel John Dewey. Inom det konstpedagogiska perspektivet finns två 

övergripande mål, dels att deltagarna utvecklar sina sociala- och kreativa förmågor, och att 

tillsammans skapa en konstnärligt produkt, en föreställning (ibid.). 

Det personlighetsutvecklade perspektivet har sina rötter i folkbildning, humanistisk 

psykologi, socialpsykologi och psykodrama. Förebilder är bland andra Peter Slade, Brian Way 

och Jacob L Moreno. Inom det personlighetsutvecklande perspektivet ligger fokus på 

deltagarnas reflektion och inre upplevelse. Syftet är att, genom bland annat rollspel, 

undersöka vardagssituationer och mänsklig kommunikation. Genom drama och reflektion får  

individen redskap för att förstå sig själv i relation till andra. Det skapar självständiga människor 

som kan delta i utvecklandet av ett demokratiskt samhälle (ibid.). 

Det kritiskt frigörande perspektivet har ett kritiskt samhälleligt synsätt, vars syfte är att 

frigöra människan från samhälleligt förtryck. Augusto Boal och Magnér & Magnér är förebilder. 

Både Boal och Magnér & Magnér var i sin tur influerade av Paulo Freire och Pedagogik för 
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förtryckta. De kritiskt frigörande perspektivet vill göra människor samhällsmedvetna, kritiska 

och utveckla människors förmåga att vara samhällsförändrande. Individens situation ses som 

kopplad till det samhälleliga strukturella förtrycket. Genom reflektion, medvetenhet och nya 

handlingar kan människor  förändra samhället (ibid.). 

Det holistiskt lärande perspektivet representeras av bland annat Gavin Bolton och Dorothy 

Heatcote. Perspektivet handlar om att genom dramaprocessen undersöka och lära sig om 

andra ämnen, ofta inom skolans värld. Inlärningen sker med hjälp av lek, berättelser, inlevelse, 

fantasi och känsla, distans och reflektion. När kognitiva och känslomässiga aspekter får plats i 

lärandet sker inlärningen på en djupare nivå. Bolton var i sitt arbete influerad av Vygotskijs syn 

på fantasi och lärande (ibid.). 

Sternudd (2000) menar att de inom alla de fyra perspektiven finns en demokratifostrande 

potential. Utifrån de fyra perspektiven görs sedan en jämförelse av vilket värde 

dramapedagogiken ges i skolans läroplaner från 1962, -69, -80 och -94. Enligt Sternudd (2000) 

har dramapedagogiken en större demokratifostrande potential än vad som syns i de granskade 

läroplanerna. 

Tyringe Helpension - historisk dramaforskning 

Hägglund (2001) upptäcker i sin doktorsavhandling bortglömd dramaaktivitet från början av 

1900-talet på en reformpedagogisk flickskola i Sverige. Innan Hägglunds avhandling skrevs var 

den allmänna uppfattningen att det inte pågått någon dramapedagogisk aktivitet i Sverige före 

år 1950. Hägglund (2001) lyckas genom sin historiska avhandling skapa en bild av skolan 

Tyringe helpension, dess rektor Ester Boman och den omfattande dramaaktivitet som pågick 

på skolan. Hägglund (2001) ställer sig även frågan varför Ester Boman, skolan och dess 

dramaaktivitet sedan glömdes bort. Flera teorier kring varför framkommer, bland annat att 

Ester Boman inte skrev böcker om sin verksamhet, begreppet dramapedagogik ännu inte 

fanns, att Boman var kvinna och att flickskolan på den tiden betraktades som oviktig. Genom 

hela avhandlingen ligger ett nät av berättelser om kvinnors förutsättningar genom historien. 

Hägglund (2001) reflekterar i avhandlingen över detta, men inte i någon större omfattning. 

DRACON International 

DRACON International är ett internationellt forskningsprojektet som genomfördes av 

forskarteam i Sverige, Australien och Malaysia (Malm & Löfgren 2007). Syftet med projektet 

var att förena teorier om alternativ konflikthantering med dramapedagogik, för att utveckla 

tonåringars förmåga att lösa konflikter. Projektet genomfördes med aktionsforskning av fyra 

olika forskarteam som alla hade lite olika metodologier, metoder och angreppssätt, även om 

det övergripande syftet var gemensamt. Forskarteamen var placerade i Adelaide (Australien), 
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Brisbane (Australien), Malaysia och Sverige, och mötte både olika och liknande utmaningar. 

Projekten var interkulturella och resultaten från de olika projekten jämfördes. DRACON 

International fokuserar på att förena drama och konflikthantering, men konstateranden görs 

även kring kulturella skillnader och skillnader mellan kön, dock utan några större analyser kring 

varför eller genom att relatera resultaten till maktstrukturer (Bagshaw et al. 2005).  

Datainsamling gjordes genom fokusgrupper, enkäter, observationer, dagböcker, målningar, 

ljud- och videoinspelningar samt intervjuer. Resultatet har visats sig vara stort och 

mångfasetterat men verkar tyda på att eleverna lär sig om konfliktlösning och får större 

möjligheter att påverkar och hantera sina egna konflikter genom DRACON (Malm & Löfgren 

2007). 

DRACON-projektet i Sverige genomfördes med samma övergripande syfte som DRACON 

International, men kom att fokusera på medling och tredje parts2 roll i en konflikt. De 

övergripande forskningsfrågorna i det svenska projektet var: Finns det några övergripande 

strategier för konflikthantering bland ungdomar? Är det möjligt att utveckla ett dramaprogram 

för klasser som kombinerar konfliktteori med praktiska övningar som underlättar och utvecklar 

lärande? Hur kan programmet implementeras i skolor? Kan tonåringar lära sig att agera som 

icke-partiska medlare i konflikter? Vilka mått kan utvecklas för att studera effekterna av 

konflikthanteringsprogram?  

DRACON Sverige genomfördes med hjälp av sex aktionsforskningscirklar. Ambitionen var 

att utveckla ett program för konflikthanering som gick att använda i klassrum, testa och sedan 

utvärdera programmet. Forskningsanalyser gjordes sedan av dagböcker som deltagare skrev, 

av videoinspelningar från passen och utifrån intervjuer med deltagare. Analyserna visar att 

programmet har många positiva effekter. Deltagarna visade sig ha blivit mer bekanta med 

drama som språk och fått ökat intresse och ökad förståelse för konflikter, konstruktiv 

konflikthantering och medling. Programmet testades även på lärare och pedagoger. Resultaten 

därifrån visar att deltagarna hade positiva upplevelser av programmet. Däremot ifrågasätter 

forskarna om lärare efter en veckas kurs har tillräckliga kunskaper för att leda programmet i 

klasser, om de inte har tidigare kunskaper i drama eller konfliktteorier (Friberg, Grünbaum, 

Lepp, Löfgren & Malm 2005). 

  

                                                           

2
  Tredje part är en eller flera personer som inte är huvudparter i en konflikt, men som har möjlighet att 

bryta in för att hjälpa parterna att hantera konflikten. (Grünbaum & Lepp 2005) 
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Internationell dramaforskning utifrån kritiska teorier 

International Drama in Research Institute (IDIRI) är en internationell konferens för 

dramaforskning som hålls var tredje år på olika platser i världen. 2003 hölls IDIRI på University 

College Northhampton i England (International Drama in Research Institute 2008). På 

konferensen genomfördes dramaforskning av flera olika forskarteam, som alla undersökte 

samma dramapass ur olika kritiska perspektiv (Taylor 2006). Taylor (2006) menar att 

dramapedagogisk forskning har utvecklats från naturalistiska undersökningsmetoder och 

etnografiska ansatser till att bestå av aktionsforskning, reflexiv praktik och 

klassrumsundersökningar. Nyligen har även antalet undersökningar utifrån kritiska och 

emancipatoriska teorier ökat. Detta är ett svar på den kraftfulla kritik av det kvalitativa 

tänkandet som gjorts under de senare åren inom forskningen. Poststrukturalistiska tankar och 

kunskap kring kön, rasism, kolonialism, Marxism och queerteorier utmanar tidigare 

förgivettagna idéer och nya kommer fram. Frågor som behandlar äkthet, tillförlitlighet, makt 

och privilegier har då lyfts upp. Forskningen i Northhampton genomfördes med hjälp av 

reflexiv  praktik, fallstudie, kritisk etnografi, feministisk metodologi, narrativ undersökning och 

performance etnografi. Alla undersökningarna utfördes med en kritisk ansats där forskarna 

systematiskt reflekterade över sina egna positioner (Taylor 2006). 

 

Riviére (2005) har, som en del av sin doktorsavhandling, genomfört en etnografisk fallstudie av 

dramalektioner i en högstadieklass på en skola i Toronto, Kanada. Undersökningen görs utifrån 

ett kritiskt mångkulturellt lärandeperspektiv och ställer frågan: Hur kan dramapedagogik 

användas för att underlätta en annan förståelse för sociala identiteter och för att främja en 

mer kritiskt hållning i relation till mångkulturella styrdokument och riktlinjer? Studien 

fokuserar på elevernas identitetsskapande. Datainsamlingen gör genom observationer, 

semistrukturerade intervjuer och fokusgrupper. Artikeln fokuserar på flickornas 

identitetsskapande eftersom de pojkar som deltog i studien bara var närvarande sporadiskt. 

Enligt Riviére (2005) är studiens underlag så litet att det inte går att dra generella slutsatser, 

men undersökningens svar redovisas och avgörande observationer beskrivs. Svaren visar på 

hur flickorna är formade av  dominerande föreställningar om hur flickor och kvinnor bör vara 

och bete sig. Samtidigt visar svaren också på dynamiska relationer mellan olika sociala 

identiteter som kön, flickornas sociala status i skolan  och etniska/kulturella perspektiv. Riviére 

(2005) menar utifrån studien att elevernas sociala identiteter inte är fasta utan befinner sig i 

ständig förhandling.  
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Tidigare uppsatser om dramapedagogik och normkritisk pedagogik  

I Sverige finns idag inte någon dramapedagogisk forskning med fokus på normkritisk 

pedagogik. Det har under de senare åren har det dock skrivits ett antal dramapedagogiska 

uppsatser som fokuserar på normkritisk pedagogik. Jag kommer här, i brist på 

forskningsstudier, istället att beskriva tre av dessa uppsatser. Det för att påbörja en 

kartläggning av fältet dramapedagogik och normkritisk pedagogik inom akademin. De två 

kandidatuppsatserna är skrivna på Högskolan i Gävle och magisteruppsatsen är skriven på 

institutionen för praktisk kunskap på Södertörns högskola. 

 

Samuelsson & Solca (2010) undersöker i sin kandidatuppsats några dramapedagogers 

uppfattningar om att arbeta normkritiskt. Författarna utgår från en delvis kritisk position i 

relation till normkritiken. Undersökningen görs genom fokussamtal och med hjälp av 

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? Resultatet består av 

ett antal tankar och konkreta strategier kring hur dramapedagoger kan förhålla sig till 

normkritisk pedagogik. Dramapedagogikens styrkor i arbetet med normkritisk pedagogik är 

enligt informanterna: förmågan att skapa trygghet, att tänka på arbetet som en process, 

skapandet av dialog och det gestaltande. Det som informanterna i studien upplevde som 

problematiskt ur ett normkritiskt perspektiv var dramapedagogiska sammanhang som handlar 

om att få prova på rollen som "den andre"3 och sätta sig in i hens situation för att skapa 

förståelse. De strategier som kom fram för att arbeta normkritiskt var: att själv förstå 

normsystemet, att positionera sig och uttrycka åsikter, att synliggöra makt tillsammans med 

gruppen, att lyfta problem till en strukturell nivå, att granska hur vi formulerar oss och att se 

potential i sina egna "misslyckanden". Författarna konstaterar att normkritisk pedagogik verkar 

ligga i tiden.  Samuelsson & Solca (2010) menar också att normkritik kan vara ett bra verktyg 

för att hjälpa dramapedagoger att reflektera över sin egen praktik och främja kritisk reflektion 

bland deltagare.  

Englund (2014) undersöker i sin kandidatuppsats vad det kan innebära för dramapedagoger 

att arbeta genusmedvetet. Englund (2014) undersöker genusfrågan och har genus- och 

queerteoretiska utgångspunkter men reflekterar utifrån intersektionella perspektiv, vilket gör 

                                                           

3
 "Den andre" syftar på den eller dem som traditionellt blir förtryckta och marginaliserade på grund av 

kön, etnicitet/ras, funktionalitet, sexualitet eller klass. De som inte får plats inom normen. (Bromseth 

2010). 
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att uppsatsen går att betrakta som normkritisk. Undersökningen görs genom intervjuer med 

dramapedagoger om deras syn på att arbeta genusmedvetet. Resultatet beskriver vad det kan 

innebära att arbeta genusmedvetet som dramapedagog. Svårigheter och styrkor med 

genusmedveten dramapedagogik lyfts fram. Resultatet visar att arbetet kan innebära: att som 

ledare se problem som inte deltagarna ser, undvika att lägga vikt vid kön och undvika att 

köna4, att bejaka omskapande av kön genom fiktion och att reflektera över sin egen praktik. 

Informanterna betraktade gestaltningen både som en svårighet och en styrka i det 

genusmedvetna arbetet som dramapedagog. Det eftersom att gestaltningar och teater ofta 

bygger på stereotyper, samtidigt som det skapar utrymme för reflektion och möjligheter att 

prova på att göra annorlunda (Englund 2014). 

Berg (2010) undersöker i sin magisteruppsats några situationer utifrån sin egen praktik, som 

ur ett normkritiskt perspektiv kan upplevas som problematiska. Berg (2010) analyserar utifrån 

normkritisk pedagogik, teorier om icke-förtryckande pedagogik (Anti-Oppressive Education), 

hur bilder av "vi" och "dom " skapas och utifrån filosoferna Aristoteles och Sokrates, och från 

Keith Johnstone, en av föregångarna inom improvisationsteater. Berg (2010) problematiserar 

de praktiska scenarion utifrån ett antal teorier, och kommer fram till att det inte finns någon 

fulländad formel för att arbeta med icke-förtryckande pedagogik, men att "möjligtvis finns det 

något trösterikt i att kapitulera inför den tanken, och ödmjukt försöka ändå" (Berg 2010, s.35). 

Alla ovannämnda uppsatser bidrar med kunskap kring vad det kan innebära att arbeta och 

reflektera normkritiskt som dramapedagog. Det har på Västerbergs folkhögskola även skrivits 

ett antal uppsatser som berör normkritisk pedagogik och dramapedagogik, men dessa kommer 

inte att beskrivas närmare här.  

I de  uppsatser om dramapedagogik och normkritik som jag tagit del av söker många  sin 

kunskap genom att fråga pedagoger om deras tankar och uppfattningar. För att öka kunskapen 

kring normkritisk pedagogik inom dramapedagogiken behövs fler olika undersökningar på olika 

dramapedagogiska praktiker och sammanhang. För att komplettera de undersökningar av som 

redan finns på kandidatnivå kommer jag undersöka dramapedagogik och normkritisk 

pedagogik genom att vända blicken mot det svenska DRACON -projektet. Jag kommer i denna 

studie att analysera det svenska DRACON-projketet utifrån en normkritisk teoribildning. 

 

  

                                                           

4
 Att köna är att tillskriva någon eller något ett speciellt kön (Wiktionary 2016). Termen är vanligt 

förekommande inom normkritisk pedagogik. 
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Teoretiskt perspektiv 

Här kommer begreppet normkritisk pedagogik att beskrivas och förklaras. Begreppets 

teoretiska ursprung, uppkomst och betydelse kommer att fördjupas. 

 

Normkritisk pedagogik 

Kalonaityté (2014) konstaterar att normkritisk pedagogik är ett nytt begrepp som inte verkar 

existera utanför Skandinavien. Däremot bygger begreppet på internationellt erkända teorier 

och praktiker så som queerteori, feministisk teori, postkolonial teori och kritisk pedagogik. 

Begreppet myntades av ett queerpedagogiskt nätverk med antal forskare och praktiker aktiva 

inom högre utbildning, gymnasieskola, museum, ideella organisationer och statliga 

myndigheter (Kalonaityté 2014).  

Bromseth & Darj (2010), deltagare i nätverket skriver: "För att bättre beskriva den 

intersektionella maktkritiska pedagogik som utvecklades myntade vi i studiecirkeln begreppet 

'normkritisk pedagogik'. Begreppet har fungerat som ett arbetsredskap för att visa på hur olika 

normer samverkar, samt hur man kan utmana dessa normer" (Bromseth & Darj 2010, s.13). 

Normkritisk pedagogik handlar om att kritisera och belysa de normer som finns. Normer, som i 

sig, är tätt sammankopplade med identitet, kunskap och makt. Normkritisk pedagogik är en 

rörelse som riktar blicken mot det som anses självklart och förgivettaget, istället för att rikta 

blicken mot det som ses som avvikande (Kalonaityté 2014). 

Här nedan kommer de olika teorier och begrepp som tillsammans utgör den normkritiska 

pedagogiken att beskrivas. Enligt Kalonaityté (2014) har den normkritiska pedagogiken sin 

teoretiska bas i queerteorin, därför kommer en stor tyngdpunkt att ligga på queerteorin. De 

begrepp och teorier som beskrivs är feministisk teori och genus, queerteori, postkolonial teori 

och kritiska vithetsstudier, funktionalitet och cripteori, intersektionalitet och kritisk pedagogik. 

Den normkritiska pedagogiken är en självreflekterande (Björkman 2010) och 

systemförändrande (Edemo 2010) pedagogik. Dessa begrepp kommer också att beskrivas och 

förklaras. Slutligen görs en sammanfattning av några, för den här undersökningen, viktiga 

faktorer inom den normkritiska pedagogiken. 

1. Feministisk teori och genus 

Feministisk teoribildning är idag mycket omfattande och består av en stor epistemologisk 

variation. Det är med andra ord möjligt att prata om flera olika feministiska teorier. 

Gemensamt för de olika feministiska teoribildningarna är att kvinnor, och det som betraktas 
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som feminint, strukturellt är underordnat män, och det som betraktas som maskulint, och att 

detta är något som bör förändras (Kalonaityté 2014). 

1.1 Genus 

En viktigaspekt inom feministisk teori  är genus. Författaren Marcus Priftis (2014) beskriver 

genus som: "genus är alla aspekter av kön som är socialt eller kulturellt konstruerade. Genus är 

inte könet i sig, utan snarare 'hur vi gör kön' i samspel med andra människor" (Priftis 2014, 

s.22). Den australienska professorn Raewyn W. Connell (2003) menar att genus under de 

senaste 30 åren blivit en vanligt förekommande term. Enligt Connell (2003) behöver genus 

betraktas som en social struktur med ett särskilt förhållande till människokroppen. Det finns 

samtidigt många olika uppfattningar om vad genus innebär och de tre mest inflytelserika 

idéerna om vad genus innebär kategoriserar Connell (2003) som: Kroppen som maskin, De två 

sfärerna och Kroppen som målarduk. Synsättet Kroppen som maskin innebär tanken att sociala 

skillnader i genus grundar sig i biologiskt medfödda skillnader. Synsättet De två sfärerna 

innebär att det görs en skarpdistinktion mellan begreppet kön och begreppet genus. Där kön 

får stå för den biologiska kroppen, medan genus får stå för de socialt konstruerade 

könsrollerna. Synsättet Kroppen som målarduk bygger på poststrukturalistiska teorier och är 

kritisk till att det finns några större naturliga biologiska skillnader mellan män och kvinnor. Det 

senare synsättet innebär tron på att det sociala även skapar och disciplinerar kroppen (Connell 

2003). 

1.2  Genussystemet 

Historikern och professorn Yvonne Hirdman var den som införde begreppet genussystemet i 

Sverige. Hirdman (2004) menar att genussystemet är en struktur som hålls ihop av två bärande 

principer: 1. Isärhållandet av könen. Där manligt och kvinnligt ses som motsatser som inte bör 

blandas, och 2. En hierarki där mannen är norm och får representera det normala och 

allmängiltiga i att vara människa (Hirdman 2004). 

Svaleryd (2003) menar att genussystemet upprätthålls och reproduceras genom de olika 

förväntningar som finns på pojkar och flickor redan som barn. Flickor förväntas vara snälla och 

hjälpsamma medan pojkar förväntas vara aktiva, dominerande och kräva uppmärksamhet. 

Flickor får mycket uppmärksamhet för vad de gör och när de hjälper till. Det leder det till att 

flickor skapar sin en identitet utifrån hur de ser ut och vad de gör för andra. Att prestera bra, 

vara snäll och fin blir en förutsättning för att flickor ska känna sig omtyckta. Pojkars aktiva, 

högljudda och i vissa fall gränsöverskridande beteende ges mycket tid och uppmärksamhet av 

lärare i skolan, men ofta i form av negativ uppmärksamhet och tillsägelser. Pojkar ges generellt 

större spelutrymme än flickor och tillåts i högre grad springa omkring eller exempelvis vicka på 
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stolen. Det är som om att det skulle finnas olika regler för pojkar och flickor. Genom detta 

signalerar vuxna till barnen att de har olika mycket makt beroende på om de är pojkar eller 

flickor (Svaleryd 2003). 

Priftis (2014) menar att det som betraktas som manligt uppstår genom att en gräns dras i 

relation till det som betraktas som icke-manligt/kvinnligt. För att vara en "riktig man" behöver 

attribut och beteenden som betraktas som kvinnliga därför undvikas. Dessa gränsdragningar 

handlar om genus. Var gränsdragningarna görs har dock förändrats genom historien (Priftis 

2014).  Ett annat av manlighetsidealen som Priftis (2014) beskriver är självbehärskning, vilket i 

sig skapar ett förakt för svaghet. Hirman (2003) menar att isärhållandet av könen också 

innehåller ett förakt för det som betraktas som kvinnligt/feminint.  En annan del av det 

traditionella manlighetsidealet handlar om våld (Priftis 2014): "..en man alltid ska vara beredd 

att försvara sig och de sina, med mod och den aggressivitet som situationen kräver" (Priftis 

2014, s.74). Journalisten och författaren Stephen Mendel-Enk (2004) drar utifrån sitt reportage 

om manlighet, fotbollsvåld och huliganism likande slutsatser. Mendel-Enk (2004) påstår att 

den dominerande manligheten, den manliga könsrollen i det moderna västerländska samhälle, 

är en våldsideolog. För att för förändra den här ideologin menar Mendel-Enk (2004) att idén 

om två kön som varandras motsatser behöver ifrågasättas. 

Enligt Priftis (2014) är genus är den starkaste kategoriseringsprincip som finns i vårt 

samhälle, där manligt/maskulint och kvinnligt/feminint betraktas som varandras motsatser, 

och alla förväntas kunna kategoriseras som antingen det ena eller det andra. Priftis (2014) 

menar att genussystemet därför inte kan hantera könsneutralitet. Enligt  Priftis (2014) beror 

den hetstiga debatten kring ordet hen, som uppstod  i media för några år sen, på att ordet är 

skapat för att vara könsneutralt. Det gör att ordet i sig utmanar genussystemet, vilket kan göra 

att en del upplever ordet som obekvämt.  Om ordet hen skriver Priftis (2014): 

 

"Hen" är för all del inte ett nytt ord. Det föreslogs första gången i svensk press 1966, förmodligen 

med inspiration från Finland, där man använt könsneutrala pronomen sedan språkets forntid, 

utan att det hotat könens fortlevnad. I feministiska kretsar ha det använts i minst tio år. Men 

2012 hamnade det i mediernas rampljus och slog igenom på bredfront. Många, även medier och 

organisationer, tyckte att det var ett praktiskt alternativ till "han" och "hon", framförallt vid de 

tillfällen då man inte ville specificera kön eller då kön var okänt eller irrelevant (Priftis 2014, s.25). 

1.3 Genus och identitet 

Genus är nära sammankopplat med en människas identitet (Priftis 2014). Enligt Connell (2003) 

har begreppet identitet en lång historia där ordets betydelse har förändrats ordentligt. När 

ordet identitet började användas på 1500-talet var det en filosofisk term som betydde likhet 
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och exakt överensstämmelse. Ordet användes för att beskriva hur en sak eller person förblev 

den samma trots olika omständigheter och över tid. På 1800-talet användes ordet fortfarande i 

betydelsen likhet och ibland för att understryka vad "jag är" till skillnad från vad "jag inte är". 

Under slutet av 1800-talet med stora förändringar som skett i samhället, bland annat genom 

kolonialismen, blev frågan om "vem är jag" blev väldigt aktuell, vilket väckte frågan om 

identitet, likhet och olikhet. Fram till den tiden hade män och kvinnor setts som samma typ av 

varelser, även om mannen ansågs vara en mer perfekt varelse än kvinnan. I slutet av 1800-

talet började män och kvinnor beskrivas som varandras motsatser och som av naturen olika. 

Den västerländska borgerliga kulturen, som var den dominerande, hade då infört en ideologi 

om medfödda skillnader mellan människor som gällde personlighet och kroppstyp beroende av 

olika kön, klass, "ras" och så vidare (Connell 2003). 

Den amerikanska psykiatrikern Robert Stoller (Stoller 1968 se Connell 2003) menade att en 

människas genusidentiteten är bara en aspekt av en människa, nämligen hens engagemang i 

genusrelationer och sexuella praktiker. För att förstå en hel människa behöver vi även titta på 

andra identitetsformer som en människa har till exempel klassidentitet, generationsidentitet 

och "rasidentitet". Enligt Stollers (Stoller 1968 se Connell 2003) formulering har en människa 

alltså inte en identitet, utan ett antal identiteter samtidigt. 

Identitetskategorierna har under senare delen av 1900-talet år utvecklats till att bli mer och 

mer komplexa. I takt med att identitetskategorierna blivit mer flytande och komplexa har 

begreppet identitet allt oftare börjat användas för att individen själv ska kunna definiera vem 

och vad hen är. Begreppet identitet har alltså genomgått en förändring från att betyda likhet, 

stå för olika sociala kategorier, till att vara individens verktyg för att själv bestämma vem hen 

är. Ordet kan idag betyda både självbild, rykte och social ställning (Connell 2003). 

2. Queerteori 

Enligt Kalonaityté (2014) har normkritisk pedagogik har sin teoretiska bas i queerteorin: "Det 

som normkritisk pedagogik och queerteorin delar är en djupgående problematisering av 

normer och identitet. Istället för att söka naturliga och i biologin rotade identiteter vänder sig 

queerteorin till kulturella krafter för att ge förklaring för uppkomsten av till synes självklara 

kopplingar mellan kön, genus och sexuell identitet" (Kalonaityté 2014, s. 83). 

Queerteori kan vara svår att definiera (Kalonaityté 2014). Teater- och genusforskaren, Tiina 

Rosenberg (2002) menar att queerbegreppet egentligen inte bör preciseras, det eftersom 

queer handlar om att bryta upp befintliga kategorier. Queerteorin  uppkom genom 

kvinnoforskning, feministisk teori och Lesbian and Gay Studies. Den utvecklades från början av 

humanister, filosofer och litteraturvetare och hade sin bas i textanalys och analys av visuell 



 

13 

 

kultur och politik. Queerteorin förhåller sig kritisk till den heterosexuella normen och fokuserar 

på kön, genus och sexualitet (Rosenberg 2002). 

2.1 Poststrukturalism och normalisering 

Genusforskaren Fanny Ambjörnsson (2006) menar att en anledningen till att queerteori kan 

upplevas som svårbegriplig är att queerteori bygger på poststukturalistiska tankegångar. För 

att förstå queerteori är det därför nödvänligt att förstå poststrukturalismens syn på makt, 

kunskap och identitet. Poststrukturalismen utmanar den kunskapssyn som menar att det finns 

en kärna eller essens i saker omkring oss. Människans jag har inom poststrukturalismen inte 

någon egen kärna, utan skapas genom spegling och i relation till andra. Poststrukturalism 

ställer sig också kritisk till att det skulle finnas en enda sanning och menar istället att sanningar 

är tillfälliga och uppstår på en plats, i en kultur eller i en viss historisk kontext. Det finns, med 

andra ord, inga entydiga och stabila innebörder enligt queerteorin. Språket betraktas som 

centralt för skapandet av världen.  Genom språket skapar vi bilder av världen, identiteter och 

uppfattningar om oss själva och andra (Ambjörnsson 2006). 

Att kategorisera och placera människor i fack kan då vara ett sätt att utöva makt och 

kontroll. När människor placeras i fack(kategorier), där vissa fack(kategorier) betraktas som 

mer normala och önskvärda än andra, uppstår en så kallad normaliseringsprocess. Människor 

sorteras då in som bättre eller sämre, mer normala eller onormala. Filosofen och historikern 

Michel Foucault (Foucault 1975 se Ambjörnsson 2006) menar att det är på det här sättet som 

det västerländska samhället disciplinerar och skapar kontroll över sina medborgare, genom en 

dold maktutövning. Människor lever då med känslan av att aldrig veta ifall de är iakttagna eller 

inte. Känslan av att ständigt vara observerad leder till att människor börjar beter sig så som 

förväntas. Det förväntade beteendet internaliseras och gör att människor, utan synbart våld, 

självmant följer det som betraktas som norm. Istället för rädsla för att bli utsatta för fysiskt 

våld, är människor rädda för att inte passa in och anpassar sig därför till rådande normer 

(Ambjörnsson 2006). 

En av queerteorins utgångspunkter är att normalisering är kopplat till makt. Makt ses inte 

som en ensidig relation mellan förtryckare och förtryckt, utan finns överallt, i mänskliga 

relationer, vardagliga möten, samhällsinstitutioner, familjer och inom det egna jaget. Makt 

finns med överallt och kan vara både repressiv och produktiv, förtryckande eller något som 

skapar handlingskraft (Ambjörnsson 2006). 

2.2 Heteronormativitet 

Heteronormativitet är de lagar, strukturer och handlingar som upprätthåller vissa sorters 

heterosexualitet som något naturligt och universellt. Det bidrar till att vissa sorters 
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heterosexuellt liv framstår som eftersträvansvärda  och det naturliga sättet att leva. Forskare 

som undersöker heteronormativitet är intresserade av normsystemet i sig, hur och varför 

systemet premierar vissa sätt att leva framför andra. I begreppet heteronormativitet ingår en 

viss förväntad form av heterosexualitet. Det innebär att även den som identifierar sig som 

heterosexuell kan hamna utanför heteronormen. Heteronormativitet ger därför även en skev 

bild av vad heterosexualitet kan innebära (Ambjörnsson 2006).  

2.3 Stereotypisering för att upprätthålla normer och makt  

Enligt Ambjörnsson (2006) upprätthålls heteronormativitet genom bland annat uppdelning, 

hierarkisering, tystnad, ignorans, förlöjligande och stereotypisering. Stereotypisering innebär 

att ta fasta på några få, enkla, lättförståeliga egenskaper hos en person eller grupp. Sedan låter 

man dessa egenskaper representera allt hos personen eller gruppen. Genom att fokusera på, 

överdriva och förenkla dessa egenskaper förminskas en person eller grupp till att vara enkel 

och förutsägbar. Den blir en stereotyp. Stereotypisering görs ofta utifrån egenskaper som 

betraktas som negativa. Det begränsar handlingsutrymmet för den person eller grupp som blir 

betraktad som förutsägbar och stereotyp. Det medan de människor som inte omfattas av 

stereotypen tillåts vara mångfacetterade individer (Ambjörnsson 2006). 

2.4 Dikotomier 

Rosenberg (2002) menar att det västerländska samhället har en tradition av att tänka i 

motsatser och dikotomier. Queerteori förhåller sig kritisk till dikotomier och tanken att allt och 

alla bör vara antingen det ena eller det andra. Rosenberg (2002) skriver:  

 

Dikotomin innebär ofrånkomligen en hierarkisering som privilegierar den ena delen på bekostnad 

av den andra. Konsekvensen blir ojämlikhet och sociala orättvisor vilka legitimeras genom 

presentationen av konstruerade uppdelningar som naturliga. Dikotomier strukturerar upp 

tillvaron i två tydliga kategorier och förenklar därmed en sammansatt verklighet (Rosenberg 

2002, s. 102). 

 

I det dikotoma tänkandet betonas skillnader mellan två grupper, samtidigt som skillnader inom 

grupperna, och likheter mellan dem, bortses ifrån. Den grupp som är i norm framstår som 

naturlig, vanlig och önskvärd. Det medan den andra gruppen betraktas som problematisk och 

något som behöver förklaras. De som avviker från normen betraktas som problematiska 

medan normen framstår som självklar. Detta skapar en klyfta mellan "vi" och "dem", där de 

som får plats inom normen ges fördelar och privilegier på bekostnad av de som avviker från 

normen (Rosenberg 2002). 
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2.5 Queerteori och identitet 

Queerteorin anser inte att det finns äkta eller autentiska identitet som kommer ur människans 

inre väsen. Inom queerteorin är identiteter mångtydiga, relationella, godtyckliga och flytande 

(Ambjörnsson 2006).  

Rosenberg (2002) menar att identitet handlar om berättelser om jaget: "Identitet fungerar 

som berättelser och följer sin egen dramaturgi" (Rosenberg  2002, s. 52). När vi berättar våra 

livshistorier och om oss själva bidrar vi till att skapa våra identiteter. Identiteter är ofta 

uppbyggda kring motsatser  och dikotomier (Rosenberg 2002). 

2.6 Performativitet 

Performativitet är en viktig term inom queerteorin. Begreppet brukas främst kopplas ihop med 

den amerikanska professorn Judith Butler, men myntades av språkfilosofen J. L. Austin. Austin 

menade att språket inte bara beskriver verkligheten, utan att språket också är en aktiv 

handling som skapar vår bild av verkligheten. Judith Butler använder Austins tanke som en 

utgångspunkt för hur människors könsidentiteter skapas. Könsidentiteten är enligt Butler 

(Butler 1990 se Ambjörnsson 2006) en effekt av att vissa handlingar ständigt upprepas, medan 

andra handlingar inte utförs. Genus och sexualitet är alltså performativa, något vi skapar 

genom upprepade handlingar. Ofta utförs handlingarna som ett svar på förväntade beteenden 

och normer. Eftersom genus är något vi själva gör menar Butler (Butler 1990 se Ambjörnsson 

2006) att vi genom våra handlingar även kan skapa förändring. När vi, medvetet eller 

omedvetet, uppträder normbrytande och utför oväntade handlingar skapas förändring 

(Ambjörnsson 2006). 

3. Postkolonialteori och kritiska vithetsstudier 

Postkolonialteori och kategorier som vithet, hudfärg och etnicitet är också centrala inom den 

normkritiska pedagogiken. Här nedan kommer en kort redovisning av postkolonial teori  och 

kritiska vithetsstudier. 

3.1 Postkolonial teori 

Postkolonial teori är en kritisk teori inom sociologin som tittar på de strukturer som finns kvar 

efter den europeiska kolonialismen. Postkoloniala teoretiker menar att de maktstrukturer som 

skapades när Europa kolonialiserade andra delar av världen fortfarande finns kvar, även om 

länderna idag är självständiga. Syftet med postkolonial teori är att utmana en eurocentristisk 

världssyn (Kalonaityté 2014). 

Eurocentrism innebär att Europa och västvärlden betraktas som civilisationens höjdpunkt, 

en måttstock för alla andra samhällen och folkgrupper. Eurocentrism gör att västerländska 
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idéer och uppfinningar betraktas som universella och något som bör spridas till resten av 

världen. En annan del av den här konstruktionen är föreställningen att Europa skulle ha en 

enhetlig kultur och ett enhetigt kulturarv. Den här föreställningen skapar också en hierarki och 

rangordning av och mellan icke-europeiska och icke-vita grupper. Eurocentrism delar in 

grupper med människor i dikotomierna: moderna - primitiva, utvecklade - bakåtsträvande, fria 

- osjälvständiga, rationella - vidskepliga/troende. Europa och västvärlden betraktas som det 

moderna, utvecklade, fria och rationella medan icke-europeiska länder och kulturer betraktas 

som primitiva, bakåtsträvande, osjälvständiga och vidskepliga. Icke-europeiska kulturer 

beskrivs som fast i en annan historisk tid och i behov av hjälp från väst (Kalonaityté 2014). 

Orientalism är ett exempel på den postkoloniala maktordningen. Orientalism innebär att 

"Orienten" framställs som en motsats till västvärlden. Olikheter lyfts fram och romantiseras. 

Detta ger fördomsfulla föreställningar av olika platser och människor som lever där. 

Föreställningen kan sen användas för att hävda att andra kulturer är mindre civiliserade och 

underlägsna den västerländska. Ordet orientalism syftade till en början på regionerna kring 

Mellanöstern, men kan även appliceras på andra kulturer och platser, som exotifieras och 

beskrivs som motsatser till det västerländska (Kalonaityté 2014). 

3.2 Kritisk ras- och vithetsstudier 

I slutet av 1980-talet och början på 1990-talet började forskningsfälten Critical race theory och 

Whiteness studies växa fram i USA. Whiteness studies handlar om att kritiskt granska och 

reflektera över vad det innebär att tillhöra en vit majoritetsbefolkning. Hübinette, Hörnfeldt, 

Farahani  & León Rosales (2012) menar att syftet med att prata om vithet och rasifiering5 är att 

synliggöra det normsystem där vithet skapas som en överordnad och privilegierad position. 

Det finns i Sverige ännu inte något separat forskningsområde inom  universitets- och 

högskolevärlden för kritiska ras- och vithetsstudier (Hübinette et. al. 2012). Däremot finns det 

studier som undersöker icke-vita kroppars förhållande till svenskhet. Vithet har även har även 

fått viss plats inom den svenska postkoloniala forskningen. Hübinette et. al. (2012) menar att vi 

behöver prata om ras och rasifiering eftersom en att en stor del av den svenska befolkningen 

idag diskrimineras: "Den främsta anledningen till att vi anser att vi måste börja tala om ras är 

att en betydande del av den svenska be-folkningen(sic) diskrimineras och skiljs ut systematiskt 

från det som räknas som svenskt just på grund av sina förgivet "icke-svenska" anletsdrag, hud- 

och hårfärger, det vill säga deras icke-vita kroppar" (Hübinette et. al. 2012, s.17). Bland annat 

uppmärksammade Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) år 2011 

                                                           

5
 Rasifiering är en term som används för att understryka att uppfattningen att människor skulle tillhöra 

olika raser är en konstruktion och inte en biologiskt faktum. En rasifierad person är en person som av 

omgivningen tillskrivs rastillhörighet (Nationalencyklopedin 2016). 
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att Sverige är det i-land där skillnaden i arbetslöshet mellan infödda och utlandsfödda är som 

allra störst. Det har det visat sig att personer med icke-västerländsk bakgrund och personer 

med vad som uppfattas som icke-västerländska namn sorteras bort på arbetsmarknaden ( 

Hübinette et. al. 2012). 

Jeff Werner, professor i konstvetenskap, har i studien Blond och blåögd: vithet, svenskhet 

och visuell kultur (Werner & Björk 2014), genom att studera verk från den svenska 

konsthistorien, undersökt föreställningar om hur svenskar förväntas se ut. En central 

frågeställning i studien är hur föreställningen om svenskar som blonda och blåögda uppstod, 

med andra ord hur vissa fysiska drag kom att kopplas till nationaliteten svensk. I studien 

använder Werner (Werner & Björk 2014) sig av bildanalytiska metoder och "den vita blicken" 

som analytiskt verktyg. Begreppet "den vita blicken" kommer från begreppen "the male gaze" 

från genusteorin och "the tourist gaze" från den postkoloniala teorin. "Den vita blicken" är 

blind för sin egen färg samtidigt som den uppmärksammar andras hudfärger. Werner (Werner 

& Björk 2014) visar i studien att vithet är ett relativt begrepp. Det har genom historien varierat 

vilka kroppar som räknats som vita och även vilka fysiska drag som betraktats som typiskt 

svenska (Werner & Björk 2014). 

4. Funktionalitet och cripteori 

En annan del i normkritiken är ifrågasättandet av synen på funktionalitet och 

funktionsfullkomlighet.  

Critical disability studies, även kallad cripteori, är den teoribildning som granskar 

funktionsfullkomlighet. Utgångspunkten i cripteori är att funktionshinder uppstår i mötet med 

samhällsinstitutioner och de normer som råder i samhället. Funktionsfullkomlighet, att ha full 

funktionsförmåga, betraktas i dagens samhälle som ett naturligt sätt att vara. Samtidigt är 

gränserna svåra att definiera, mellan det som betraktats som friskt och sjukt, fullt fungerande 

och icke-fungerande. Det är svårt att beskriva vad som egentligen menas full 

funktionsförmåga. Vad som betraktas som helt funktionellt har även varierat genom historien. 

Bilden av en fullt fungerande kropp och själ kan även kopplas till normer om hälsa, ungdom, 

kvinnlighet, manlighet, heteronormativitet, vithet och eurocentrism (Kalonaityté, 2014). 

Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigande (RFSL) (2015) definierar funktionsmaktsordningen 

som följande: 

 

En struktur som värderar människor utifrån deras funktionsförmåga. Ju högre funktionsförmåga, 

eller funktionalitet, en person har desto högre status och mer makt får personen, medan 

personer som har olika funktionsnedsättningar utestängs eller osynliggörs. 
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Funktionsmaktordningen gör att vissa typer av kroppar och funktionsnedsättningar kategoriseras 

som avvikande, då normen är en fullt fungerande kropp. I verkligheten har alla kroppar 

varierande former av funktionalitet. Därför pratar man ibland om funktionsvariationer istället för 

funktionsnedsättningar. En kropps funktionalitet kan också variera under en livstid. För att skjuta 

fokus från den som bryter mot normen till att kritisera den exkluderande strukturen pratar man 

ofta om tillgänglighet. Att prata om tillgänglighet istället för funktionshinder gör att det blir 

lättare att synliggöra vilka problem som finns i en viss miljö som hindrar personer från att vistas 

där eller delta aktivt, snarare än att se det som att problemet finns hos individer (RFSL 2015, 

kursiv och fettext i original). 

5. Intersektionalitet 

Intersektionalitet grundar sig i antirasistisk feminism och postkolonial teori. Begreppet 

introducerades i Sverige i början på 2000-talet, men har en längre historia bakom sig (De los 

Reyes & Mulinari 2005). Kimberlé Crenshaw som först myntade begreppet intersektionalitet, 

är verksam inom fältet Critical Race Theory i USA (Kalonaityté 2014). De los Reyes & Mulinari 

(2005) menar att begreppet skapades för att spränga de traditionella gränserna mellan 

"ras"/etnicitetsstudier och könsanalyser. Ordet intersektionalitet började användas av forskare 

och praktiker som ville synliggöra fler bilder av vad det kan innebära att vara kvinna beroende 

på hudfärg, etnicitet och klass (de los Reyes & Mulinari 2005). 

Intersektionalitet handlar om att se maktanalyser i sin kontext, uppmärksamma att makt 

verkar på flera olika plan samtidigt, där strukturer för överordning och underordning mellan 

olika individer och grupper upprätthålls (de los Reyes & Mulinari 2005). I en intersektionell 

analys är det inte relevant att granska endast en identitetskategori i taget, eftersom dessa hela 

tiden samverkar (Kalonaityté 2014). RFSL (2015) definierar begreppet intersektionalitet som: 

"Ett perspektiv som används för att studera hur olika maktordningar hänger ihop med 

varandra och hur olika identiteter skapas som resultat av exempelvis religiositet, kön, 

sexualitet, klass och ålder. Hur de olika aspekterna hänger samman ser olika ut beroende på 

person, grupp och sammanhang" (RFSL 2015).  

6. Kritisk pedagogik 

Begreppet normkritisk pedagogik uppstod ur kritisk pedagogik och queerpedagogik 

(Kalonaityté 2014). Här kommer den kritiska pedagogiken och dess ursprung att beskrivas i 

korthet. 

Kritisk pedagogik utgår från att all utbildning bör ha en demokratifrämjande och 

samhällsförpliktigande roll. Den sätter fokus på relationen mellan kunskap och samhällsansvar. 

Strävan efter rättvisa är även något som alltid finns närvarande. Inom den kritiska pedagogiken 
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ses utbildning som en process som ska ge studenter möjlighet att bli medvetna, förvalta sin 

makt som samhällsmedborgare och öva sig i demokrati (Kalonaityté 2014). Kalonaityté (2014) 

skriver: "Kärnidén, som också utgör utgångspunkten för idéströmningen kritisk pedagogik, att 

kunskap bör förvaltas som en allmänning, med utgångspunkt i samhälleliga värden som 

demokrati, allmännytta och social rättvisa" (Kalonaityté 2014, s.51). Yttrandefrihet, jämlikhet, 

oliktänkande och meningsskiljaktighet har en central roll inom den kritiska pedagogiken. Inom 

kritisk pedagogik anses oliktänkande komma ur olika samhälleliga positioner. För att en 

förändring ska ske behöver dessa positioner vara representerade och synliggöras, för att sedan 

kunna förändras (ibid.).  

6.1 Freire och pedagogik för förtryckta 

Paulo Freire är en av de största förgrundsgestalterna inom kritisk pedagogik. Han arbetade 

med att öka läskunnigheten hos socialt utsatta grupper i Brasilien. Freire (Freire 1972 se 

Kalonaityté 2014) menade att  pedagogik aldrig är  neutral. Pedagogik och utbildning formas 

alltid i relation till rådande normer och förmedlar undermedvetet en viss politisk hållning. 

Utbildning kan till exempel användas för att fostra människor till underordning och lydnad, 

men också motsatt till att tänka själv och formulera och argumentera för  sina ståndpunkter 

och åsikter (Kalonaityté 2014).   

Freire var även starkt kritisk mot vad han kallar "banking model of education". Med det 

menas utbildning där studenter ses som tomma blad som ska fyllas med kunskap. I den 

modellen förflyttas även makt och auktoritet från kunskapen i sig, till pedagogen som 

bedömare och förmedlare av den "goda kunskapen". Detta är en utbildningsform som Freire 

vänder sig emot. Freire (Freire 1972 se Kalonaityté 2014) menar att undervisning behöver 

bygga på dialog. Pedagogik kan inte skapas för studenter, utan måste skapas tillsammans med 

studenter. Det eftersom studenter aldrig är tomma ark utan formade av sitt sammanhang och 

sina erfarenheter. Pedagogen behöver därför acceptera sina studenters upplevelser och 

erfarenheter. Pedagogen är inte en kunskapsförmedlare, utan bör fungera som en kritisk 

medundersökare i undervisningen. Pedagogen bör därför tillsammans med studenterna 

undersöka och problematisera olika fenomen (Kalonaityté 2014). 

7. Självreflekterande och systemförändrande pedagogik 

En viktig aspekt inom den normkritiska pedagogiken är pedagogens granskning av sig själv och 

sin verksamhet. Björkman (2010), en av pedagogerna som myntat begreppet normkritisk 

pedagogik, menar att den  normkritiska pedagogen behöver kunna se och reflektera över sina 

egna handlingar. Enligt Björkman (2010) har en pedagog, i egenskap av pedagog, alltid makt i 

relation till sina deltagare. Frånvaro av makt eller objektivitet är omöjligt. Däremot är det 
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möjligt att vara medveten om sin makt och transparent med sin egen position. Björkman 

(2010) menar att en förutsättning för att kunna arbeta med normkritisk pedagogik är att 

pedagogen är medveten som sin egen position och sina egna normer. Ibland kan det enda 

sättet för att få syn på sina egna förgivettagna normer vara att göra "misstag" och krocka med 

andra uppfattningar än sina egna. Enligt Björkman (2010) finns det en stor potential i de 

misstag som en pedagog kan göra. Ett "fel" kan betraktas som ett misslyckande, men också 

som en utvecklingsmöjlighet. Pedagogen får möjlighet att utvecklas genom att få syn på och 

utmana sina egna förgivettagna föreställningar (ibid.). 

Edemo (2010), en annan av pedagogerna som myntat begreppet, skriver om 

systembevarande och systemförändrande demokratiarbete. Edemo (2010) menar att 

normkritisk pedagogik är en systemförändrande pedagogik, till skillnad från olika pedagogiska 

projekt som fokuserar på fördomar och tolerans. Problemet med projekt som fokuserar på 

tolerans och förändring av människors fördomar är, enligt Edemo (2010), att en grupp 

människor ges makten att tolerera en annan grupp. Det gör att maktobalansen i sig inte att 

förändras, några ges fortfarande mer makt än andra. I analysen lyfter Edemo (2010) fram och 

problematiserar begreppen representation, kategorisering, kunskap och förståelse och 

konsensus eller konflikt. Edemo (2010) refererar i sin analys till jämställdhetskonsulten och 

filosofen Eva Marks begrepp systembevarande och systemförändrande jämställdetsarbete.  I 

slutet skriver Edemo (2010) om begreppen:  

 

"Något jag uppskattar med Eva Marks användning av begreppen systembevarande och 

systemförändrande är att hon inte för resonemang i form av dikotomier. Hon talar inte om 

systembevarande eller systemförändrande jämställdhetsarbete. Hon menar att båda formerna 

behövs, såväl för att förändra en enskild organisation som för att uppnå en genomgripande 

samhällsförändring" (Edemo 2010, s.110. Kursiv text i original). 

 

8. Sammanfattning - normkritisk pedagogik 

Den normkritiska pedagogiken kommer ur ett stort nät av teorier och föreställningar, som 

utgår från den poststrukturalistiska tanketraditionen. Normkritiken har sin teoretiska bas i 

queerteorin. Queerteorin fokuserar på kön, genus och sexualitet medan den normkritiska 

pedagogiken är intersektionell och samtidigt ser maktstrukturer utifrån kön, "ras"/etnicitet, 

sexualitet, klass, funktionalitet och andra faktorer.  



 

21 

 

8.1 Kritisk pedagogik och kopplingen till dramapedagogik 

Normkritisk pedagogik bygger på den kritiska pedagogiken. Inom den kritiska pedagogiken bör 

en pedagog fungera som en kritisk medskapare och medundersökare. Utbildning och kunskap 

bör ha en demokratifrämjande roll och stäva efter rättvisa. Här framträder även en ursprunglig 

koppling mellan den normkritiska pedagogiken och dramapedagogiken, eftersom båda till stor 

del vilar på den kritiska pedagogiken (Kalonaityté 2014; Sternudd 2000).  

8.2  Synen på makt,  normalisering och identitet 

Makt inom den normkritiska pedagogiken betraktas som beroende av situationen och 

sammanhanget där makten utövas. I den poststrukturalistiska tanketraditionen är makt 

ständigt närvarande i all social interaktion mellan människor. Makt kan användas som en 

drivkraft eller som något förtryckande. 

Inom den normkritiska pedagogiken är normalisering alltid koppat till makt. Det uppstår 

en maktobalans mellan den som får plats inom normen och den som hamnar utanför, mellan 

privilegierad och förtryckt.   

Människans anses i den poststrukturalistiska kunskapstraditionen inte ha en inneboende 

essens eller identitet. Identitet är istället som något flytande som skapas utifrån den sociala 

kontexten. Identitet skapas även genom språket och upprepade handlingar som vi utför. 

 

Syfte och frågeställning 
Den här undersökningen genomförs inom den dramapedagogiska diskursen. Det övergripande 

syftet är att bidra med kunskap kring normkritisk pedagogik inom dramapedagogiken, det 

genom att belysa det svenska DRACON-projektet  ur ett normkritiskt perspektiv. Två viktiga 

aspekter inom normkritisk pedagogik är synen på makt och identitet.  

 

Syftet med den här undersökningen är att genom ett kritiskt makt- och identitetsperspektiv 

belysa det svenska DRACON-programmet. 

Frågeställning 

Vilka föreställningar om makt och identitet finns inbyggda i det svenska DRACON-

programmet? 

 

Hur förhåller sig dessa föreställningar till den normkritiska pedagogikens syn på makt och 

identitet? 
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Metod 

Här kommer val av metod, urval, tillvägagångssätt och etiska överväganden att redovisas.  

Den här undersökningen genomförs med hjälp av kvalitativ textanalys. Enligt Rosenqvist & 

Andrén (2006) handlar textanalys om att ställa frågor till en text istället för att ställa dem till 

exempelvis en intervjuperson. De textanalytiska frågor som används i studien kommer från en 

diskursanalytisk tradition (Boréus 2015).  

Val av metod  

Inför undersökningen av DRACON Sverige utifrån ett normkritiskt perspektiv var det 

nödvändligt att se vilka källor som fanns tillgängliga för att kunna säga något om de 

normkritiska aspekter av DRACON-programmet i Sverige. DRACON-projektet i Sverige fick efter 

2004 inga nya pengar för vidare studier (Sjöstedt 2015) och det finns idag inte någon tydlig 

dokumentation kring var och hur DRACON praktiseras i Sverige idag. Det var därför svårt att 

belysa DRACON ur ett normkritiskt perspektiv genom fältstudier. Fältstudier hade också 

medfört många forskningsetiska aspekter att ta hänsyn till utifrån individskyddskravet 

(Vetenskapsrådet 2002), speciellt när analysen görs utifrån en kritiskt teori. Däremot fanns 

boken DRACON i skolan: drama, konflikthantering och medling (Grünbaum & Lepp 2005) 

tillgänglig. Boken är skriven för pedagoger och används idag som läromedel på olika 

utbildningar bland annat på Västerbergs folkhögskola (2016), Göteborgs universitet (2006; 

2009), Högskolan Dalarna (2014) och Uppsala universitet (2010).  

Boréus (2015) menar att vi genom att studera texter också kan studera människor och 

gruppers föreställningar om samhället, relationer mellan olika grupper och hur vissa 

identiteter skapas och upprätthålls. En viktig aspekt att ta hänsyn till vid textanalys är att 

texter är skrivna i olika sammanhang och tillhör olika genrer (Boréus 2015). Boréus & 

Bergström (2005) menar att många samhällsvetenskapliga forskare anser att vi för att kunna 

säga något om våra handlingar och vårt sätt att tänka behöver studera texter och språk. I och 

med att undersökningen syftar till att ta reda på vilka idéer och värderingar som framträder i 

det svenska DRACON-programmet framstår textanalys som en relevant metod. 

Enligt Stensmo (2002) bygger alla läroplaner, kursplaner och läromedel på urval och 

värderingar. I olika pedagogiska texter finns värderingar som är mer eller mindre uttalade.  Det 

kan bestå av värderingar som till exempel syn på människans relation till naturen, människans 

roll i samhället, synen till demokrati, jämställdhet och så vidare.  Alla pedagogiska texter 

baseras på en syn på kunskap, språk, språkbruk och människosyn. Stensmo (2002) menar att 

det i alla dessa texter har gjorts urval där vissa perspektiv valts, vilket betyder att andra 

perspektiv och möjligheter har uteslutits, medvetet eller omedvetet. Enligt Stensmo (2002) är 
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det därför även är intressant att titta på vad som inte sägs i en text. Jag kommer i analysen att 

titta på både det som sägs uttryckligen, det som sägs mellan raderna och det som också sägs 

genom att inte nämnas. Fokus kommer främst att ligga på det som sägs mellan raderna. 

Utifrån etiska aspekter, tillgängligt material och frågeställning framstår textanalys som den 

bästa metoden för att svara på frågeställningen. Valet av metod känns också relevant utifrån 

att normkritiken genom queerteorin delvis har sitt ursprung i textanalys (Rosenberg 2002). 

 

Urval 

När det gäller val av texter menar Boréus (2015) att valet av text beror på flera faktorer. 

Relevanta faktorer är materialets tillgänglighet, tid och forskningsfråga. DRACON-projektet är 

ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt där dramapedagogik och teorier kring konflikthantering 

förenats (Malm & Löfgren 2007). I och med att denna undersökning görs inom 

dramapedagogiken är det de dramapedagogiska delarna av DRACON som är intressanta. 

Boken DRACON i skolan: drama, konflikthantering och medling (Grünbaum & Lepp 2005) är 

uppdelad i sju kapitel. Här kommer en kortfattad beskrivning av vad de olika kapitlen handlar 

om.  

Kapitel 1.  Introduktion: Beskriver det internationella projektet DRACON i sin helhet.  

Kapitel 2. Lärande inom DRACON: Beskriver vilket lärande hos eleverna som DRACON-

programmet syftar till. Kapitel 3. Dramapedagogik: Ger en kort introduktion till 

dramapedagogik och beskriver vilka dramapedagogiska element som framför allt används i 

DRACON-programmet i Sverige.  Kapitel 4. Konflikthantering: Beskriver de 

konflikthanteringsteorier som används i DRACON- programmet i Sverige. Kapitel 5. DRACON-

programmet: Beskriver hur du som pedagog utför DRACON-programmet med en grupp. 12 

olika pass, som tillsammans utgör DRACON-programmet, beskrivs med detaljerade 

instruktioner till varje övning. 6. Erfarenheter av DRACON-programmet: Beskriver några elever 

och lärares uppfattningar och erfarenheter av DRACON-programmet. 7. Slutsatser och 

framtidsvisioner: Beskriver författarnas slutsatser och framtidsvisioner. 

Utifrån dessa är Kapitel 5 det som ligger närmst den dramapedagogiska praktiken. I och 

med att texten innehåller instruktioner för vad en pedagog ska säga när hen utför övningen 

med en grupp, blir texten också performativ. Texten är med andra ord skapad för att bli 

handlingar i form av olika drama- och diskussionsövningar. 

Utifrån avvägningar av tillgänglighet, tidsramar och syftet med undersökningen 

genomfördes textanalysen på beskrivningarna av dramapassen (Möte 1-12) under kapitel 5 i 

boken DRACON i skolan: drama, konflikthantering och medling (Grünbaum & Lepp 2005). 

Analysen baseras på sida 83 till och med sida 130 i boken och omfattar då totalt 47 sidor. 
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Tillvägagångssätt 

Utifrån syfte och forskningsfråga och med hjälp av metodlitteratur konstruerades en 

analysmall med analysfrågor som ställdes till texten. 

Enligt Boréus (2015) kan en mängd olika frågor ställas till en text utifrån vilka aspekter av 

texten som ska analyseras. En fråga som enligt Boréus (2015) finns med i de allra flesta 

textanalyser är frågan om vad som uttryckligen påstås. Något mer som alltid bör finnas med är 

en förståelse för textens kontext och sammanhang (Boréus 2015).  Boréus (2010) menar att 

det går att förena olika textanalystekniker för att besvara en forskningsfråga. De analysfrågor 

som valts och som stämmer överens med syftet för undersökningen kommer från vad Boréus 

(2010) kallar för "Diskursanalys 1: Vad underförstås?" (Boréus 2015, s. 164) och "Diskursanalys 

2: Att analysera kategorisering för att kartlägga subjektspositioner" (Boréus 2015, s.165). 

Frågorna som slutligen valdes var: "Vad påstås uttryckligen?",  "Vad underförstås?",  "a. Vilka 

kategorier av människor omtalas texten? b. Hur framställs de? c. Hur framställs relationerna 

mellan människor kategoriserade på olika sätt?" (Boréus 2015, s. 172). Utifrån dessa frågor i 

kombination med undersökningens syfte konstruerades  analysmallen. Här nedanför redovisas 

hur analysmallen kom att se ut. 

1. Analysmall 

Vilka föreställningar om identitet och makt finns i texten? 

a. Vilka kategorier av människor, egenskaper och identiteter omtalas i texten? 

b. Hur framställs de och hur framställs relationerna mellan olika kategoriseringar? Uttryckligen 

och underförstått. 

c. Vad säger texten om makt? 

d. Hur förhåller sig dessa till normkritikens syn på identitet, normativitet och makt? 

 

Utifrån analysmallen genomfördes en systematisk genomgång av alla övningsinstruktionerna i 

Möte 1-12 och kommentarer till passen, med andra ord hela kapitel 5 i boken (s.83-103). Varje 

stycke i texten analyserades utifrån analysmallen och sorterades sedan ihop utifrån varje 

pass/möte (Möte 1, Möte 2, Möte 3.. osv.). Vid genomläsning av dessa sammanfattningar 

framträdde ett antal relevanta kategorier. Resultaten sorterades sedan in under de olika 

kategorierna och gavs beskrivande rubriker. Hur detta kom att se ut redovisas i detalj i Bilaga 

1. Kategorierna lyftes sedan in i sin kontext och relevanta citat från texten plockades fram. De 

mest relevanta kategorierna och citaten redovisas i resultatdelen, där de tolkas och kopplas till 

normkritiska teorier.   
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Etiska överväganden  

Utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer bör en undersökning bidra med något, det 

så kallade forskningskravet (Vetenskapsrådet 2002). Jag anser att undersökningens vilja att 

bidra till ökad kunskap om normkritisk pedagogik inom dramapedagogiken stämmer väl 

överens med forskningskravet. Undersökningens val av textanalys som metod är dessutom 

sällsynt inom den dramapedagogiska diskursen och bidrar på så sätt även till ökad kunskap 

inom det dramapedagogiska fältet. 

En undersökning bör skydda individer för fysisk och psykisk skada, det så kallade 

individskyddskravet. Jag anser att valet av metod delvis är gjord utifrån individskyddskravet. 

Undersökningen har strävat efter att vara transparent och öppen. Dialog har förts med 

verksamma inom området.  

Resultat och analys 
Här kommer resultat och analys att presenteras. Undersökningen är gjord med hjälp av 

textanalys. Texten är analyserad från ett normkritiskt perspektiv, där föreställningar om 

identitet och makt har uppmärksammats och tolkats utifrån en normkritisk teoribildning. 

Analysen presenteras utifrån rubrikerna Föreställningar om identitet och Föreställningar om 

makt med tillhörande underrubriker.  

Föreställningar om identitet 

Här kommer de olika kategoriseringar som framkom i texten först att redovisas (under 

rubriken Kategorier och identitet) och sedan presenteras i sin kontext och analyseras utifrån 

normkritiska teorier (under rubriken Kategorierna i sitt sammanhang). Alla citat är hämtade ur 

boken DRACON i skolan: drama, konflikthantering och medling (Grünbaum & Lepp 2005). 

1. Kategorier och identiteter 

Alla de kategorier och termer som i texten används för att beskriva människor, egenskaper och 

identitet finns beskrivna i detalj under Bilaga 1. Här kommer en sammanfattning att 

presenteras.  

Kategorierna i texten har många olika funktioner och betydelser. Majoriteten av 

kategorierna berörde olika beskrivningar av gruppen som jobbar med DRACON och olika 

grupperingar inom den gruppen. För att beskriva gruppen som helhet användes begrepp som 

till exempel "eleverna", "klassen", "alla" och för att beskriva olika gruppkonstellationer som 

gjordes inom gruppen till exempel "grupper om tre " och "paren". Där fanns även ett antal 

termer för att beskriva alla personer i gruppen individuellt till exempel "var och en" och "varje 

person" och ett antal termer för att beskriva personer med olika funktioner i situationerna till 
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exempel "den som hamnat i mitten" och "personen bakom ". Det fanns även ett antal termer 

för att beskriva olika potentiella grupper, till exempel "grupper som inte själva valt att delta", 

"vissa högstadieklasser " och "vuxengrupper ".  

De kategoriseringar som var vanligast förekommande var; "alla", "elever", "eleverna", 

"klassen", "personer", "deltagarna", "paren", "var och en", "grupperna", "varje grupp" och "en 

person".  

Termen "alla" syftade oftast på gruppen utan ledaren men inkluderade ibland även 

ledaren. Generellt fanns det många beskrivningar av olika konstellationer för gruppen, men 

väldigt få för att beskriva ledaren. Den pedagog som leder programmet beskrivs sällan och 

fåordigt och refereras då oftast till som "ledaren". Det blir tydligt att den förväntade 

mottagaren av texten, som texten är riktad till, är den pedagog som ska leda DRACON-

programmet. Den personen omtalas väldigt fåordigt i texten men kan betraktas som texten 

ständigt närvarande men osynliga subjekt. Eleverna kan betraktas som texten objekt, de som 

ledaren ska påverka. 

Det fanns även några få beskrivningar av människor utanför DRACON-gruppen med ledare 

till exempel "utomstående", "yngre elever" och "skolledningen". 

De pronomen som användes var framförallt "hon/han", "de" och "man". "Man" användes i 

flera olika sammanhang och syftade ibland på ledaren, ibland på deltagarna i gruppen och 

ibland på ett allmänt potentiellt sätt att genomföra något. Kategoriseringen "hon/han" var 

väldigt vanligt förekommande och fanns med i nästan varje pass.  

Några andra kategoriseringar gjordes utifrån konfliktteorierna, till exempel "lejon", 

"uggla", "tredje part" och "medlaren". Ytterligare ett antal kategoriseringar gjordes utifrån 

lekar och fiktion, till exempel "ångerfull tonåring", "rasande förälder", "inbrottstjuv" och 

"Stina/Sune Svensson".  

Det fanns även några kategorier svåra att placera i någon av ovanstående sammanhang till 

exempel "afrikansk hälsning " och "Filippinsk orkanlek". 

2. Kategorierna i sitt sammanhang 

Här lyfts ett antal relevanta exempel som beskriver hur ovanstående kategorier används i 

texten. Användningen av orden kopplas sedan  till normkritiska teorier. Kategoriseringarna 

presenteras utifrån fyra olika teman: Inkludering och identitet, Kön och identitet, Namn och 

normativitet och Djursymboler. 

2.1 Inkludering och identitet 

Inkludering och identitet kommer här att presenteras utifrån tre olika underrubriker:  Alla, 

Deltagarnas namn och Berättelser om verkliga händelser. 
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Alla 

Ordet "alla" och olika varianter på beskrivningen av allas deltagande var den vanligast 

förekommande kategorin i texten. Här kommer några exempel på sammanhang där ordet 

förekommer: "När någon startar, startar alla. När någon stannar, stannar alla"(s.110), "Alla 

skakar hand med alla i rummet så fort som möjligt"(s.83), "Det är viktigt att alla är placerade i 

cirkeln och att ingen sitter utanför"(s. 83), "När alla konflikter spelats upp, vidtar en diskussion 

med alla sittande i cirkel"(s.92) och "Det är bra att gripa alla tillfällen till att låta alla lära känna 

alla och träna att samarbeta med dem man känner mindre väl"(s. 124). 

Ordet "alla" ställs i texten inte som motsats till något annat, i en dikotomi, utan syftar på 

alla deltagare i gruppen och i vissa fall inkluderas även ledaren i begreppet. Begreppet syftar 

till inkludering och att alla i gruppen förväntas delta på likande villkor. 

Utifrån användandet av termen "alla" i  texten går det att se att alla deltagare är viktiga 

och ska ges möjligheter till att delta. Det gör att det går att se på DRACON-programmet som 

ett program där stävan efter inkludering, rättvisa och allas deltagande är viktigt. Detta går helt 

i linje med en kritiska pedagogiken, som både den normkritiska pedagogiken bygger på. Kritiskt 

pedagogik är en pedagogik som sätter rättvisa i centrum (Kalonaityté 2015).  

Deltagarnas namn 

I början av textens kapitel presenteras en rad olika namnlekar och sätt för ledaren och gruppen 

att lära sig varandras namn. Här kommer några exempel: "Om deltagarna är nya för varandra 

presenterar man sig med namn"(s. 84) och "De följande fortsätter på samma sätt tills allas 

namn finns med i namnringen. Det är tillåtet att hjälpa varandra"(s. 84). Vikten av att ledaren 

snabbt lär sig alla deltagares namn poängteras och även att deltagarna får en ordentlig 

möjlighet att lära sig varandras namn: "Den här namnövningen ger den ledare som är ny för 

klassen en chans att snabbt lära sig allas namn"(s.84) och: 

 

Om ledaren själv är ny för klassen kan det vara bra att snabbt lära sig allas namn. Namnövningar, 

som känns onödiga för elever som anser sig känna varandra, måste motiveras med ledarens 

behov. Det är emellertid inte ovanligt att elever är osäkra på varandras namn, särskilt inte om de 

går i parallellklasser. Då är de skönt att ledaren vill lära sig allas namn (s. 87). 

 

Betydelsen av att ledaren lär sig allas namn och att deltagarna lär sig varandras namn betonas 

på flera ställen i texten. Det kan också kopplas till en rättvis och inkluderande pedagogik, helt i 

linje med den kritiska pedagogiken. En persons namn är även nära sammankopplat med hens 

identitet.  



 

28 

 

Berättelser om verkliga händelser 

I texten framträder att DRACON-programmet till stor del bygger på att deltagarna ska använda 

sina egna konflikter och berättelser i arbetet. Till exempel: "Var och en ska i den lilla gruppen 

berätta om en konflikt som hon eller han varit inblandad i. Det kan även vara en konflikt som 

man varit åskådare till men det måste vara verklig konflikt"( s.85). 

Enligt Rosenberg (2002) handlar identitet framförallt om berättelser om det egna jaget. 

Våra identiteter skapas utifrån berättelser om oss själva. När vi berättar våra livshistorier för 

oss själva och varandra bidrar vi till att skapa våra identiteter. Därför kan även textens fokus på 

deltagarnas egna konflikter och berättelser betraktas som identitetsstärkande. 

2.2 Kön och identitet 

Här kommer de termer och kategorier som berör kön och identitet att redovisas utifrån 

underrubrikerna Hon/han och Pojkar och flickor. 

Hon/han 

De förnamn som används i texten är alla möjliga att köna som manliga eller kvinnliga. I texten 

används konsekvent också pronomen "hon/han" om deltagare i gruppen under nästintill varje 

pass. I texten presenteras pronomen "hon/han" som jämställda. Kombinationen "hon/han" är 

också mer vanlig är "han/hon". Det betyder att texten inte slentrianmässigt skapar en manlig 

norm genom att använda pronomen "han" när könet är okänt eller systematiskt sätter det 

manliga pronomen framför det kvinnliga. Texten presenterar istället nästintill alltid det 

kvinnliga pronomen först, men framställer dem som jämställda.  

Texten jämställer "hon" och "han" men öppnar inte upp för att personer också befinner 

sig mellan hon och han, mellan flicka och pojke. Kategorierna hon-han och flicka-pojke 

framstår i texten som dikotomier. Inom den normkritiska pedagogiken är kön ett begrepp som 

problematiseras och han-hon ses inte som fasta kategorier där alla identifieras som antingen 

eller. "Hen" är ett begrepp som hade varit möjligt att ersätta "hon/han" med. Då hade även 

personer som identifierar sig mellan han och hon inkluderats och kön generellt framstått som 

mindre relevant. Däremot kan begreppet hen upplevas som obekvämt av en del människor, 

eftersom ordet i sig utmanar genussystemet (Priftis 2014).  

Pojkar och flickor 

Att dela upp pojkar och flickor handlar också om att lägga vikt vid kön. Kategoriseringarna 

"flickor" och "pojkar" används i texten till exempel utifrån olika val av gruppindelningar: 

"Fördelen med en slumpvis gruppindelning är att pojkar och flickor får samarbeta och att ingen 

behöver stå bredvid och inte bli vald"(s. 109). Citatet berättar också om sin motsats, 

föreställningen om att ifall eleverna själva får välja kommer pojkar och flickor inte välja att 
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samarbeta. Uppdelningar av elever i "pojkar" och "flickor" skapar förväntningar på olikheter 

mellan dem. Utifrån min tolkning förväntas även deltagarna tillhöra och kunna identifieras som 

antingen pojkar eller flickor. Genussystemets första princip går ut på att skilja på pojkar och 

flickor och tilldela dem olika egenskaper (Hirdman 2004). Nedan följer en beskrivning av 

improvisationer som kan uppstå i klasser med många pojkar: 

 

I klasser med en majoritet pojkar är det troligt att åtskilliga improvisationer kommer att sluta 

med slagsmål i någon form. Vår erfarenhet i klasser i åk 8 är att många pojkar visar en stark 

fascination för handgemäng. De kan också vara stökiga med varandra utanför spelen. Pojkarnas 

spel kan se stereotypa ut för den vuxna men är fullt brukbara för att undersöka konflikthantering 

(s. 129). 

   

Texten uttrycker, som jag tolkar det, en förvåning över dessa spel och berättar om dem som 

omogna. Mendel-Enk (2004) och Priftis (2014) beskriver båda den manliga könsrollen som 

delvis baserad på våld. Utifrån det perspektivet blir det inte speciellt förvånande att många 

pojkar skapade scener som utgår från fysiskt våld. Texten nämner här bara pojkar och inget om 

flickor, men utifrån det skapas ändå en förväntan på att flickor eller grupper med flickor har ett 

beteende som går tvärtemot det som beskrivs i texten ovan. Det är inget som påstås 

uttryckligen i texten, men med en tolkningsmall som utgår från pojkar och flickor som 

varandras motsatser förmedlas även den förväntan. 

2.3 Namn och normativitet 

Här beskrivs hur egennamn och geografiska platser används i texten och de 

normaliseringsprocesser som går att utläsa. Under rubriken Namn i scener och lekar beskrivs 

vilka egennamn som används, hur dessa används och hur detta kan tolkas från ett normkritiskt 

perspektiv. Under rubriken Hälsningslekar beskriver två hälsningslekar och hur kategorierna 

"afrikansk" och "filippinsk" används i texten. 

Namn i scener och lekar 

Olika namn ger olika associationer och har starka kopplingar till kön, klass, etnicitet och 

ursprung.  Här nedan presenteras några olika användningar av namn i lekar och scener som 

finns i texten. Så här lyder instruktionen till uppvärmningsleken Karlsson till Persson: 

 

Uppvärmning: Karlsson till Persson 

Be eleverna bilda par. Ställ dig på en stol som utropare. Ropa t.ex.: "Hand mot hand, fot mot knä, 

huvud mot huvud." För varje anvisning ska paren lösa uppgiften och vidröra varandra med de 
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kroppsdelar som anges. Efter två till tre instruktioner säger utroparen: Karlsson till Persson! Då 

upplöses paren och nya par bildas (s.113. Fettext i original). 

 

Orden "Karlsson till Persson" betyder i leken att deltagarna ska byta partner. Varför används 

namnen Karlsson och Persson som en signal för byte? Och vad betyder det? Efternamn har 

traditionellt kopplats till män, men är idag inte könande i lika hög grad. Däremot bär de på 

associationer om  etnicitet och klass.  

Här kommer ett annat exempel på en introduktion av en scen där namn förekommer:  

"Anna/Arne Andersson har byggt ett garage tätt intill Stina/Sune Svenssons staket"(s.118). Här 

könas  namnen men texten gör det möjligt att välja ett kvinnligt eller manligt könat namn. 

Efternamnen Andersson och Svensson sänder liknande signaler som Karlsson och Persson. Alla 

fyra är vanliga svenska arbetar- och medelklassnamn.  

Här nedan finns ett annat utdrag från texten där egennamn används. Texten beskriver 

ett scenario tänkt att användas för att skapa scener där eleverna får testa på medling: 

 

Konflikt mellan två barndomskompisar: Anna och Andreas har varit goda vänner sedan 

dagistiden. Trots att de blivit retade på mellanstadiet har de hållit ihop och ofta lekt tillsammans 

både på raster och efter skoltid. När Anna och Andreas gick i sexan sålde de jultidningar 

tillsammans och tjänade ganska mycket pengar. Tillsammans köpte de ett dataspel som finns i 

Andreas dator. Sedan de började på högstadiet har de brukar gå på bio tillsammans regelbundet, 

men när konflikten börjar har Anna inte kommit till biografen som avtalat utan gått hem till en 

tjejkompis i stället. Andreas bästa killkompis har supit sig full några gånger och Anna har sagt till 

Andreas att han måste tala om det för föräldrarna och för klassläraren. Andreas tycker att hon är 

tjatig och dum och att hon inte ska lägga sig i. Anna kräver att få ut 500 kr, vilket är de pengar 

hon investerat i dataspelet. Andreas vägrar. Anna blir rasande och slår till Andreas. Andreas å sin 

sida vrålar 'jävla apa', så det hörs över hela skolgården. Klassläraren ser från ett skolfönster hur 

de bråkar. Dagen därpå föreslår hon att de ska gå till kamratmedling (ss. 121-122. Kursiv text i 

original). 

 

Namnen Anna och Andreas ger associationer till att vara vanliga nordiska namn och könar 

ungdomarna, Anna som flicka och Andreas som pojke. Det framgår inte i texten varför Anna 

och Andreas blivit retade för sin vänskap eller varför detta är relevant. Kan det vara för att 

pojkar och flickor enligt normen inte förväntas välja varandra som vänner? Andreas och Annas 

andra kompisar könas som "killkompisar" respektive "tjejkompisar". Varför kompisarnas kön är 

relevant framgår inte i texten. Dessa uppdelningar i tjej- och killkompisar kan förstärka bilden 

av att Anna och Andreas inte bör vara vänner utan i stället förväntas ha en kärleksrelation, 
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eftersom den ena är tjej och den andra är kille. Dessa associationer kan bidra till bilden av 

heterosexualitet som något naturligt och normativt. De bilder som förmedlas till oss av hur 

Anna och Andreas reagerar i konflikter stämmer också delvis med traditionella könsroller. 

Bilden av Anna som duktig och ansvarsfull förstärks av att hon är den som påpekar att Andreas 

bör göra något åt att hans kompis dricker. Andreas däremot reagerar med att tycka att Anna är 

jobbig och tjatig när hon bryr sig, helt i enlighet med en traditionell manlighet, där mjuka 

värden föraktas. Däremot är det Anna som sen tar till våld och slår Andreas, medan Andreas 

svarar verbalt. Det går emot de traditionella könsrollerna, där det är mer frekvent att 

män/pojkar använder sig av fysiskt våld. Klassläraren könas i texten som "hon". 

En människas namn är, som tidigare nämnt, nära kopplat till hens identitet och person. 

Olika namn ger olika associationer till kön, klass, etnicitet och ursprung. De förnamn som finns 

representerade i texten är; Anna, Andreas, Stina, Sune, Arne, och de efternamn som finns 

respresenterade är; Svensson, Andersson, Karlsson, Persson. Jag tolkar alla dessa namn som 

typiska svenska medel- och arbetarklassnamn. Alla dessa namn påminner om varandra, vilket 

gör att det finns många andra typer av namn som inte finns representerade i texten. Utifrån 

ett normkritiskt perspektiv kan det ses som problematiskt att alla de namn som finns 

representerade i texten ger associationer till att vara nordiska/västerländska namn. Det kan 

bidra till normen om vilka namn den vanliga människan i Sverige förväntas ha. Dessa bidrar då 

också till bilden av hur vanlig svenskhet förväntas se ut. Det i ett samhälle där människor med 

"utomvästerländska" namn och icke-västerländsk bakgrund sorteras bort på arbetsmarknaden 

utifrån just sina namn (Hübinette et. al. 2012). Att bara använda vissa typer av namn kan 

betraktas som en form av osynliggörande där grupper av människor utesluts och inte 

representeras. 

Hälsningslekar 

Här kommer två hälsningslekar och en uppvärmningslek att analyseras ur ett normativitets 

perspektiv. Leken Hälsning beskrivs så här: 

 

Hälsning 

Alla skakar hand med alla i rummet. Därefter skakar alla vänster hand. Fråga hur många 

vänsterhänta det finns i gruppen och hur det känns för dem att hälsa med höger, eller fråga 

allmänt hur det kändes att hälsa med vänsterhanden (s. 84. Fettext i original). 

 

Utifrån ett normkritiskt tänkande är det här ett tydligt exempel på hur normen högerhänt 

skapas. Högerhänt är den förväntade osynliga allmängiltiga normen, medan vänsterhänta blir 

det avvikande som granskas, uppmärksammas och ifrågasätts. Exemplet kan tyckas ofarligt, 
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men beskriver tydligt hur strukturen för normativitet skapas. Där i detta fall högerhänta ges ett 

privilegium. Beskrivningen av övningen Afrikans hälsning inleds som följande: "Demonstrera 

hur man hälsar i Afrika. Först ett vanligt handslag, därefter griper man om varandras tummar 

och så åter ett vanligt handslag"(s.84. Fettext i original). 

Citatet är ett tydligt exempel på en normaliseringsprocess som upprätthåller en 

maktstruktur, där "hur man hälsar i Afrika" ställs som motsats till "ett vanligt handslag". 

Beskrivningen av övningen kan ses som en form av orientalism, där ett afrikanskt handslag 

ställs som motsats till ett "vanligt handslag". Det "vanliga handslaget" som underförstått är ett 

svenskt eller västerländskt handslag utgör normen och jämförs med det exotiska afrikanska 

handslaget. Även om bilden av det afrikanska handslaget är gjort med en positiv ambition 

förstärker det bilden av det svenska som naturligt medan det afrikanska framstår som exotiskt 

och avvikande. Hur svenska och afrikanska identiteter skapas i instruktionen kan ur ett 

normkritiskt perspektiv betraktas som problematiska.  

Det finns ytterligare en lek vars namn, Filippinsk orkanlek, också skulle kunna betraktas 

som en form av orientalism. Däremot finns inte ordet filippinsk med i beskrivningen av leken. 

Det är bara själva namnet på leken, så vad som är filippinskt med leken är svårt att avgöra. 

Utifrån de beskrivna hälsningslekarna går det ur ett normkritiskt perspektiv att utläsa 

problematiska processer. Det är problematiskt att ha en lek vars namn och instruktion bidrar 

till orientalism och exotifiering av världsdelen Afrika. Det skapar och upprätthåller en bild av 

Afrika och afrikaner som annorlunda och avvikande. Den normkritiska pedagogen bör även 

ifrågasätta varför hen kallar en lek för filippinsk, för även den kategoriseringen kan bidra till 

orientalism. När det gäller normaliseringen av högerhänta framför vänsterhänta är exemplet 

förhållandevis ofarligt men den normkritiska pedagogen kan dra nytta av att reflektera över 

övningen och dess tydlighet i att skapa norm och avvikare. 

2.4 Djursymboler 

I texten beskrivs olika sätta att förhålla sig till konflikter genom djursymboler. Här beskrivs 

användningen av de olika djuren. Djuren symboliserar människors olika sätt att förhålla sig till 

konflikter. De djursymboler som används är lejon, sköldpadda, uggla, kamel och räv. 

Beskrivningen i texten av hur pedagogen bör introducera djuren för gruppen formuleras så 

här: 

 

Tre grupper med tre-fem elever får en lapp, där det står lejon, sköldpadda eller kamel. 

Djurnamnen symboliserar olika konfliktstilar. Om gruppen består av fler än 15 elever, är det 

lämpligt att ge en grupp en lapp där det står uggla. Ge grupperna tid att diskutera hur man tänker 

sig innebörden i att agera som ett lejon, som en sköldpadda eller som en kamel i en konflikt. [- - -] 
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En grupp i taget improviserar inför de andra, hur familjen diskuterar sina sommarplaner och 

försöker komma till en lösning. Kamelfamiljen kan börja, därefter lejonfamiljen, 

sköldpaddsfamiljen och eventuellt ugglefamiljen. Efter varje spel ställer ledaren frågor om vad 

som hände i familjen, hur stämningen var, om  familjen kunde fatta ett gemensamt beslut, om 

någon fick sin vilja igenom på de andras bekostnad och om ålder eller position i familjen 

påverkade eventuella beslut (ss. 99 - 100). 

 

Lejon, sköldpadda och kamel beskrivs här som jämställda medan ugglan verkar ha en något 

annorlunda funktion eller ställning jämfört med de tre första. Texten bjuder också in till en 

vidare diskussion om i fall ålder i eller position i familjen kan påverka någons makt och 

möjlighet att driva igenom sitt förslag. Att synliggöra och reflektera över makt tillsammans 

med gruppen är en av de strategierna som Samuelson & Solca (2010) lyfter fram som den 

normkritiska dramapedagogen kan jobba med. Beskrivningen av de olika djurens konfliktstilar 

inför ett rollspelet om familjesemestern görs som följande: 

 

*Du är familjens lejon. Du är van vid att driva igenom din vilja med makt. Du hävdar din 

uppfattning med stor kraft och bryr dig inte om att lyssna på andra. Du älskar att fiska och vill åka 

till fjällen. 

*Du är familjens sköldpadda. Du känner dig ängslig så fort det osar konflikt. Du stänger dina öron 

och finner en anledning att dra dig undan för att inte bli indragen i andras meningsmotsättningar. 

Du vill helst vara hemma och hålla på med din dator. 

*Du är familjens kamel. Du vill allas bästa och tycker att det är mycket viktigare att andras 

önskemål blir tillgodosedda än att dina blir det. Du längtar efter sol och bad. 

*Du är familjens räv och försöker lista ut hur man ska kunna göra upp så att det blir rättvist. Alla 

ska få någon del av sina behov tillgodosedda. Du skulle vilja åka till London och gå på museer. 

*Du är familjens uggla. Du ser till att alla kommer till tals och kan motivera sina önskemål. Du 

talar också om vad du själv vill, innan du prövar att hitta en lösning som kan få alla att känna sig 

nöjda. Du vill åka med husvagn till Polen (ss. 101-102. Kursiv text i original).  

 

Djuren i texten är symboler som används  som en modell för att beskriva olika konfliktstilar. I 

citatet ovan beskrivs hur de olika djuren förhåller sig till konflikter, till sin egen och andras vilja. 

Beskrivningarna är en modell och kan förstås bli schablonartade. Däremot blir beskrivningen av 

sköldpaddans konfliktstil för mig en stereotyp. Sköldpaddan är den som drar sig undan 

konflikter och samtidigt är den som inte vill umgås med andra och istället bara vara hemma 

och hålla på med sin dator. Det skapar för mig bilden av den konfliktskygga datanörden, vilket 

kan betraktas som en stereotyp och en icke-åtråvärd position. Resultatet från Englund (2014) 

visar att informanterna betraktade gestaltningen både som en tillgång och som en svårighet i 
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det genusmedvetna arbetet, det i och med att teater och gestaltning ofta delvis bygger på 

stereotyper och schabloner.  

I texten används ofta verbet "är" om de olika djuren som symboliserar konfliktstilarna. 

Enligt min tolkning är anledningen till detta att det förenklar för deltagarna att ta på sig de 

olika rollerna, men ordet "är" kan också skapa en bild av en låst position, en inneboende 

karaktär hos en person eller figur. Inom den poststrukturalistiska tanketraditionen, som den 

normkritiska pedagogiken tillhör, anses människan inte ha en inneboende kärna eller egentlig 

identitet. Identitet är något föränderligt som skapas utifrån omgivningen och de 

förutsättningar en människa har (Ambjörnsson 2006). 

Diskussionen efter spelet beskrivs så här:  

 

Diskutera ur man mår när man använder lejonets, sköldpaddans respektive kamelens konfliktstil. 

Var noggrann med att det blir tydligt att alla konfliktstilar kan vara ändamålsenliga beroende på 

situation. Fördjupa samtalet om ugglans och rävens positioner och konfliktstilar (s.102).  

 

Texten skiljer på att använda lejonet, sköldpaddans och kamelens konfliktstilar från att 

använda sig av ugglans eller rävens konfliktstil, där ugglan och rävens konfliktstilar ges en 

större tyngd. Samtidigt påstår texten också att alla konfliktstilar kan vara användbara 

beroende på hur situationen och konflikten ser ut. Ur ett normalitets perspektiv finns i den 

formuleringen en maktutjämning, där vissa positioner inte premieras framför andra, oavsett 

situation.  

Slutligen görs en övning där deltagarna kan gå till de olika positionerna beroende på vilken 

konfliktstil som de använde senast, vilken som verkar mest attraktiv att använda och till den 

stil som deltagarna tror sig använda oftast: "Varje elev går slutligen till den position som verkar 

mest attraktiv eller som man tror sig använda oftast"(s.103). Det är möjligt att utifrån 

konfliktstilsdjuren identifiera sig med ett eller flera av djuren. Citatet ovan förtydligar också att 

ett djur eller en konfliktstil inte är menat som en låst position eller inneboende egenskap, utan 

något som en person använder sig av, något som görs.  

Arbetet med konfliktdjuren görs bland annat genom scener och rollspel där deltagarna 

spelar personer i olika familjer. Så här beskrivs rollfördelningen inför rollspelet: "Grupperna ska 

fördela roller som tonåringar och föräldrar i en familj. (Ett alternativ är att låta varje grupp dra 

lappar som anger familjemedlemmar)"(s.100). Det går från citatet inte att läsa ut några 

normativa antaganden. Texten berättar att antingen bestämmer deltagarna roller helt fritt 

eller så styr pedagogen valet av roller genom att grupperna får dra lappar. Texten är i sig inte 

problematisk, däremot finns en risk, speciellt om elever och pedagog inte är väl medvetna om 



 

35 

 

heteronormativitetens mekanismer, att de scener som gestaltas alla kommer att visa 

heteronormativa kärnfamiljer. Genom att låta grupperna dra lappar kan pedagogen medvetet 

motverka detta. Utifrån Englund (2014) kan arbetet som genusmedveten pedagog ibland 

handla att som ledare se och uppmärksamma problem som inte deltagarna själva ser. 

3. Sammanfattning 

De vanligast kategorierna i texten var olika varianter av ordet alla. Ordet alla syftade då på 

gruppen arbetar med i DRACON-projektet. Det säger mycket om DRACON-programmets 

ambition till inkludering och går helt i linje med den kritiska pedagogikens ambitioner för 

rättvisa, inkludering och demokrati.  

De föreställningar om kön som går att utläsa skapar generellt jämställda relationer mellan 

hon och han, pojkar och flickor. Det förekommer i texten dock inte någon diskussion eller 

problematisering som utmanar normativa föreställningar kring genus eller kön.  

Det finns i texten inga tydliga uttalanden som utgår från heteronormativitet. Texten styr 

inte heller familjekonstellationerna till att vara heteronormativa, men om gruppen inte är 

medveten om hur heteronormativitet fungerar finns ändå risk att bara scener utifrån 

heterosexuella kärnfamiljer kommer att skapas. 

De egennamn, förnamn och efternamn, som finns representerade i texten ger alla 

associationer till att vara vanliga nordiska medel- och arbetarklassnamn. Utifrån ett 

normkritiskt perspektiv kan det ses som problematiskt att alla namnen i texten alla ger 

association till att vara nordiska/västerländska namn. Det kan betraktas som en form av 

osynliggörande, där den grupp svenskar som har andra typer av namn inte finns 

representerade. Detta kan bidra till normen om vilka namn en vanlig människa i Sverige bör ha 

och till bilden av hur vanlig svenskhet förväntas vara. Genom att använda en större variation 

av namn vi minska glappet där vissa namn betraktas som vanliga medan andra betraktas som 

avvikande.  

Utifrån beskrivningen av leken Afrikans hälsning framträder postkoloniala processer och 

orientalism/exotifiering av världsdelen Afrika.  

I texten används olika djursymboler (lejon, sköldpadda, uggla, kamel och räv) för att 

beskriva olika sätt att förhålla sig till konflikter. Ur ett normativitets perspektiv favoriseras 

räven och ugglans konfliktstilar framför sköldpaddans, kamelens och lejonets. I texten används 

ofta ordet är, om de olika djuren som symboliserar konfliktstilarna, vilket kan skapa bilden av 

en låst position eller inneboende karaktär hos en person eller figur. Samtidigt betonas i texten 

att konfliktstilarna är olika positioner och strategier möjliga att använda sig av och identifiera 

sig med.  
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Föreställningar om makt 

Här kommer olika användningar av ordet makt i texten att presenteras och analyseras. Den 

analyserade texten är fylld av instruktioner kring hur pedagogen bör förhålla sig till gruppen 

och sin makt i rummet, men endast vid ett fåtal tillfällen används själva ordet makt. Alla citat 

är hämtade ur boken DRACON i skolan: drama, konflikthantering och medling (Grünbaum & 

Lepp 2005) om inget annat anges. 

 

1. Makt 

Här kommer användningen av ordet makt i texten att presenteras och analyseras. 

Användningen av orden frivillighet, värderingsfrihet och status kommer också att beskrivas och 

analyseras, det eftersom även dessa ord är nära sammankopplade med makt.  

1.1 Användning av ordet makt 

Här kommer de tillfällen där ordet makt används i texten att redovisas. Så här används ordet 

makt när gruppen instrueras i en övning: 

 

Be dem fördela roller mellan sig och placera sig i "frysta positioner", som om de vore personer på 

ett foto. Klassen får fundera över maktförhållandet. Begreppen symmetriska (balanserade) och 

asymmetriska (obalanserade) konflikter introduceras. Ett nytt par får dra en lapp och illustrera. 

Övriga i klassen uppmanas att tolka vilka personerna kan vara. Resonera om maktförhållandet 

efter varje nytt "fotografi" (s. 89). 

 

Utifrån texten öppnas här upp för pedagog och grupp att diskutera och reflektera över olika 

maktförhållanden, utifrån begreppen symetriska och asymmetriska konflikter. Texten skapar 

ett tillfälle där pedagogen har utrymme att ur olika aspekter synliggöra och diskutera makt 

tillsammans med gruppen, en av de normkritiska strategierna som kom fram genom studien 

genomförd av Samuelsson & Solca (2010). 

Ordet makt används också för att beskriva hur konflikthanteringsdjuret lejon använder 

sig av makt för att driva igenom sin vilja: "Du är familjens lejon. Du är van vid att driva igenom 

din vilja med makt. Du hävdar din uppfattning med stor kraft och bryr dig inte om att lyssna på 

andra"(s. 101). Utifrån olika citat i texten väcks frågan om vad makt i sammanhanget betyder. 

Beroende på vilken maktsyn vi använder oss av är det möjligt att påstå att det inte går att driva 

sin vilja utan någon form av makt eller maktstrategi. Men i citatet ges även en eventuell 

förklaring till vad som menas med ordet makt i detta sammanhang: "..att hävda sin vilja med 

stor kraft utan att lyssna på andra"( s. 101). Den tolkningen visar på en osympatisk maktsyn, 
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där makt innebär att ta för sig på andras bekostnad. Utifrån de videofilmade scener följer 

sedan ett analysschema där ordet makt ingår:  

 

Ställ följande frågor till den som agerat som tredje part och fyll i schemat nedan på tavla eller 

blädderblock efter hand som eleverna svarar: 

 * Vilken roll hade du? 

* Vilken konfliktstil använde du? 

*Lyckades du trappa ner konflikten? 

*Om konflikten trappades upp, vad berodde det på? 

* Tog du parti för någon av parterna? Använde du makt? (s. 114). 

 

I schemat ett stycke ner på sidan finns sedan en kolumn med "Makt/Ingen makt" att fylla i. 

Även här verkar ordet makt syfta på att ha eller ta sig makt över någon annan.  

I forskningsrapporten från det internationella DRACON-projektet används termen "with 

coercive power" och "without coercive power"(Bagshaw et. al 2005, s.68) för att beskriva 

samma fenomen. Ordet "coercive" översätts i Folkets lexikon (2016) till "tvingande, tvångs-". 

Termen "coercive power" skulle med andra ord kunna översättas till "tvingande makt" på 

svenska. Jag tolkar det som att detta är vad som menas vid ett flertal tillfällen där termen makt 

används. 

Medling beskrivs i texten som ett ingripande utan maktutövning: "Vår erfarenhet är att det 

alltid blir åtminstone ett spontant försök till medling, dvs. med opartiskt tredje parts 

ingripande utan maktutövning"(s.112). Utifrån citatet sker medling utan maktutövning. 

Beroende på vilken maktsyn vi använder, är det också möjligt att hävda att en medling 

förutsätter makt, då parterna i en konflikt behöver ge sitt godkännande till att delta i 

medlingen. Indirekt handlar det godkännandet då om att godkänna medlaren som en 

auktoritet. Parterna ger medlaren makt att hjälpa till vid medlingen. Utifrån engelskans 

"coercive power"  tolkar jag det som att medling är ett opartiskt tredje parts ingripande utan 

tvingande maktutövning. Det stämmer även med påståendet om att medling alltid behöver 

vara frivillig. En av de viktiga punkterna för medling är: "Medling är frivillig - man kan inte 

medla mellan parter som inte själva vill delta"(s.120).  

1.2 Frivillighet 

Ordet frivillighet är kopplat till makt och frånvaron av tvingande makt. Att på olika sätt 

beskriva frivillighet är vanligt förekommande genom texten. I introduktionen skrivs: "Alla 

former av tvång är olämpliga i en undervisning som syftar till att deltagare ska uppleva och 

lära"(s.80). Ordet förekommer med jämna mellanrum under textens gång, ett annat exempel: 
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"Låt två frivilliga elever i hemlighet läsa beskrivningen på en av lapparna"(s.89). Den mening 

som avslutar hela kapitel 5 handlar också om frivillighet: "Frivillighet skapar helt andra 

möjligheter till insikter och växande genom programmet"(s.130). Frivillighet kan ses som 

frånvaron av tvingande makt. 

1.3 Värderingsfrihet 

Termen värderingsfrihet är också något som återkommer i texten, både som instruktion till 

ledaren och instruktion till gruppen. Här nedan som en instruktion till ledaren: "Det gäller att 

skapa ett så vär-deringsfritt(sic) klimat som möjligt, där varje bidrag uppskattas och ses som en 

del i en arbetsprocess. Eleverna ska helst befrias från det vanliga mätandet och bedömandet 

under DRACON-passen"(s. 94). Så här lyder en annan instruktion indirekt riktad till gruppen:  

"Deltagarna informeras om att frågor är tillåtna från de andra men inte värderingar som 

'snyggt' och 'fult'"(s.86). I citatet finns ett förbud av användandet av värdeladdade ord med 

motsatser/dikotomier. Utifrån ett normativitets perspektiv blir det i fall något kan vara 

"snyggt" även möjligt att något kan vara "fult". Orden bär även sin motsats, sin dikotomi.  

Genom att inte använda värdeladdade ord med motsatser motverkar pedagogen den 

hierarkin. Inget värderas som bättre än något annat. Att skapa värderingsfrihet kan betraktas 

som en normkritisk handling. 

1.4 Status 

Begreppet status introduceras för gruppen genom ett rollspel. Jag väljer att redovisa det här 

eftersom status är stark sammankopplat med kropp, identitet och makt. Så här ser 

instruktionen till ledaren ut: 

 

Samla hälften av gruppen och ge dem detaljerade instruktioner om hur de ska uppträda med hög 

status - gå med bestämda steg och raka i ryggen, med styv nacke och blicken stadigt riktad 

framåt, tala utan avbrott eller stakning och lyssna inte särskilt mycket på vad andra säger. Be 

dem tänka efter vilken sorts jobb de har på företaget och hur de trivs med det. 

Den andra halvan får instruktioner om hur de kan uppträda med låg status - ta så lite plats som 

möjligt i rummet, mest titta i golvet med böjt huvud, röra sina händer och fötter oroligt, ängsligt 

gå utefter väggarna, svara kortfattat och sökande. Be dem tänka efter vilken sorts jobb de har på 

företaget och hur de trivs med det (s.117). 

 

Texten ovan ger de två grupperna hög status och låg status utifrån olika kroppsliga 

instruktioner. Det finns utifrån texten inga antaganden om att hög status personerna och låg 

status personerna skulle ha olika yrken eller trivas olika bra med sitt arbete. Rollspelets 

genomförs sedan två gånger, så att alla får möjlighet att prova på båda rollerna. Efter rollspelet 
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beskrivs händelseförloppet som följande: "Bilda mindre grupper och låt eleverna diskutera hur 

de kände sig i de två rollerna. Följ upp elevdiskussionen med samtal om kroppsspråkets 

betydelse för konflikthantering"(s. 117). Utifrån citatet tas maktaspekten inte upp med 

deltagarna, utan övningen kopplas istället till kroppsspråkets betydelse för konflikthantering. 

För den normkritiska pedagogen kan statusövningar vara väldigt värdefulla för att skapa 

reflektion om makt och utrymme. Exempelvis skriver Sörensdotter (2010):  

 

Ibland om tid och utrymme finns genomför jag någon övning som handlar om att kroppsligt 

erfara normer. En övning som väcker känslor och tankar består av att dela in gruppen i två lika 

stora grupper som sedan får turas om att ta mycket respektive liten plats genom kropp, mimik 

och tal. Sedan diskuterar vi upplevelserna och dess koppling till normer gemensamt" 

(Sörensdotter 2010, s. 145). 

2. Sammanfattning 

Utifrån användningen av ordet makt i texten framträder en syn  på makt där makt ses som 

något förtryckande, situationer där någon har eller tar sig makt över någon annan beskrivs. 

Maktsynen inom normkritiken och andra poststrukturalistiska tanke traditioner bygger på att 

makt är dynamiskt och ständigt närvarande i vår vardag (Ambjörnsson 2006). Användningen av 

ordet makt som något förtryckande kan delvis bero på översättningen av "coercive power"  

från engelskan. "Coercive power" kan på svenska översättas till tvingande makt. Användningen 

av ordet frivillighet i texten kan också ses som frånvaron av tvingande makt. 

Det finns i texten även öppningar för en mer dynamisk maktsyn där pedagogen bjuds in till 

att reflektera över makt tillsammans med gruppen. Utifrån normkritisk pedagogik är reflektion 

om makt och normer tillsammans med en grupp viktiga (Sörensdotter 2010, Samuelsson & 

Solca 2010, Englund 2014). Den typen av öppningar finns i texten men fördjupas inte. Även 

maktaspekten som finns i statusövningen skulle ur ett normkritiskt perspektiv kunna fördjupas  

mer. Skapandet av ett värderingsfritt klimat kan ses som en normkritisk handling där 

motsatser, som till exempel snyggt och fult, bra och dåligt, inte existerar. 
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Diskussion 

Syftet med den här undersökningen var att undersöka vilka idéer kring makt och identitet som 

finns inbyggda i DRACON-projektet i Sverige och titta på dessa utifrån normkritisk pedagogik. 

Undersökningen kommer här att diskuteras och fördjupas. Diskussionsdelen är uppdelad i tre 

olika delar. Under rubriken Metoddiskussion kommer undersökningens metod att diskuteras. I 

Resultatdiskussion kommer resultat och analys att fördjupas. I Slutdiskussionen kommer 

undersökningen att sammanfattas och förslag på vidare forskning ges.  

 

Metoddiskussion 

Det övergripanden syftet med denna undersökningen var att skapa mer kunskap om 

normkritisk pedagogik inom dramapedagogiken. Det genom att fokusera på ett område inom 

dramapedagogiken och undersöka detta område utifrån normkritisk pedagogik. Valet av 

område för denna undersökning var det svenska DRACON-projektet. DRACON-projektet är ett 

internationellt aktionsforskningsprojekt där fyra olika forskningsteam verkade i Sverige, 

Malaysia och på två olika platser i Australien (Bagshaw et. al. 2005). Valet av DRACON-

projektet var relevant utifrån att det i dagsläget finns en begränsad mängd dramapedagogisk 

forskning i Sverige och jag anser att det vetenskapliga förankringen blir tyngre genom att 

vända blicken mot ett dramapedagogiskt forskningsprojekt. Det svenska DRACON-projektet 

mynnade ut i ett program för grundskolan, där man arbetar med drama och konflikthantering i 

årskurs åtta. Programmet beskrivs i boken DRACON i skolan: drama, konflikthantering och 

medling (Grünbaum & Lepp 2005). Valet att i undersökningen fokusera på texten känns som 

ett mindre vanligt angreppssätt inom dramapedagogiken. Många dramapedagogiska 

undersökningar är praxisnära och görs genom observationer av verksamhet eller genom 

intervjuer där pedagogers berättelser och uppfattningar studeras. Jag upplever att valet att 

undersöka genom textanalys bidrar till en större bredd när det gäller vetenskapliga 

undersökningsmetoder inom dramapedagogiken. Valet av undersökningsmetod kändes också 

relevant utifrån att den normkritiska pedagogiken, genom queerteorin, har sitt ursprung i 

studier av språk och bilder (Rosenberg 2002). Inom den normkritiska pedagogiken är ord och 

formuleringar högst relevanta eftersom språket berättar hur vi tänker, samtidigt som vi med 

hjälp av språket också skapar världen omkring oss. 

Den största svårigheten med valet att studera DRACON var att DRACON-projektet i sig är 

stort och omfattande redan från början. DRACON-projektet är en sammanblandning av två 

olika teoretiska områden, dramapedagogik och konflikthantering, vars övergripande syfte var 

att skapa en bro mellan just dramapedagogik och konflikthantering (Bagshaw et. al. 2005). Det 
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betyder att jag valde att göra undersökningen på ett område med ursprung i två olika 

teoretiska områden, utifrån en tredje teoribildning, den normkritiska pedagogiken. Den 

normkritiska pedagogiken visade sig sedan inte bestå av en teori utan ett nät av teorier, som 

kommer ur kritisk pedagogik och poststrukturalistiska teorier. Det blev en mängd olika teorier 

som behövde lyftas, och då har själva konfliktteorierna i DRACON inte berörts i den här 

undersökningen, mer än när de framkommit i den analyserade texten, exempelvis genom 

djursymbolerna. Hade jag insett detta från början hade jag kanske valt att fokusera på ett 

annat område. Jag anser dock fortfarande att DRACON som forskningsprojekt är relevant att 

studera, utifrån att det är ett av de dramapedagogiska forskningsprojekt som bedrivits i 

Sverige under 2000-talet. Däremot blev det viktigt att fokusera på den dramapedagogiska 

delen av DRACON och inte granska konflikthanteringsteorierna i sig. För att vara säker på att 

fokusera på den dramapedagogiska delen av DRACON blev det relevant att analysera just de 

delar av texten som beskriver dramapedagogiska övningar.   

I och med att undersökningen är kvalitativ har ingen större vikt lagts vid hur vanligt 

förekommande de olika kategoriseringar som kommer fram i analysen var. De kategoriseringar 

som var väldigt vanligt förekommande har poängterats, men annars har även begrepp som 

bara förekommit en eller enstaka gånger analyserats på djupet utifrån de normkritiska 

teorierna. 

Undersökningen har en omfattande bakgrundsdel och en mängd olika litteraturreferenser. 

Detta var relevant dels utifrån att syftet var att bidra med kunskap om normkritisk pedagogik, 

vilket gjorde att det krävdes en omfattande beskrivning av pedagogikens ursprung och olika 

delar. Dessutom var en omfattande litteratursökningen nödvändig för att skapa analysmallen 

och förstå vad som skulle analyseras. Ett stort antal källor bidrar också till undersökningens 

trovärdigheten, vilket är en viktig faktor inom den samhällsvetenskapliga forskningen 

(Rosenqvist & Andrén 2006). Till en början var ambitionen att alla litteratur- och 

teorireferenser skulle komma från den ursprungliga källan. Detta visade sig vara svårt då det 

var en stor mängd teorier som skulle beskrivas, varav många i sig är komplexa och ibland 

svårbegripliga. Det, samtidigt som utrymmet för att beskriva varje teori i den här studien var 

mycket begränsat. Ambitionen var även att försöka forumlera studien så att även den som inte 

är insatt förstår. Resultatet av detta blev att vissa refereringarna i texten är gjorda i andra 

hand. Detta bör undvikas (Hellberg & Süld 2016), men jag upplever att det under 

omständigheterna ändå var ett relevant beslut. Vetenskapligheten i arbetet hade höjs om i alla 

refereringar som använts kommit från den ursprungliga källan, men utifrån tidsram och att 

arbetet är på kandidatnivå anser jag att detta angreppssätt ändå är berättigat.  
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Inom stora delar av den kvalitativa forskningen eftersträvas inte objektivitet. En tillförlitig 

forskare är subjektiv, men transparent, systematisk och öppen med sin forskningsprocess 

(Rosenqvist & Andrén 2006). Jag upplever att jag  i undersökningsprocessen arbetat 

systematiskt och transparent. Tolkningar som görs är inte objektiva, men väl underbyggda och 

spelglade mot de normkritiska teorierna. Tolkningarna är redovisade så att en annan person 

kan läsa undersökningen och eventuellt dra andra slutsatser. Ett exempel på hur lätt det är att 

bli hemmablind utifrån exempelvis normer, var att jag till en början glömde bort att ta med 

teorier och litteratur kring vithet och funktionalitet. Det kan förstås utifrån ett 

vithetsperspektiv och ett funktionalitetsperspektiv där jag som författare befinner mig inom 

normen, och därför ibland glömmer bort att normen finns. Det är så normer och normalitet 

fungerar, befinner du dig inom normen kanske du inte alls ser den. 

Jag menar att den här undersökningsprocessen varit öppen, transparent och systematisk, 

vilket är viktiga faktorer inom samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning (Rosenqvist & 

Andrén 2006). 

Resultatdiskussion 

Resultat- och analysdelen innehåller många olika svar på vilka föreställningar om makt och 

identitet som finns inbyggda i DRACON-projektet i Sverige. Dessa kommer här att fördjupas 

och diskuteras.   

DRACON-programmet framstår genom textanalysen som ett program som jobbar med 

inkludering och lägger vikt vid alla deltagares upplevelser, möjligheter att delta och 

identitetsskapande. Detta går helt i linje med den normkritiska pedagogiken. Däremot saknas i 

utifrån texten en fördjupad förståelse för hur makt som kommer ur olika samhälleliga 

positioner. Hon och han, flickor och pojkar, framstår i texten som jämställda, med undantag 

för förvåningen över pojkars fascination för fysiskt våld. Däremot är kön och genus inte något 

som problematiseras i texten. Texten skapar i sig inte heteronormativitet, men utan en kritisk 

blick för heteronormativitet finns en stor risk att deltagarna kommer att gestalta endast 

heteronormativa relationer och familjer.  

De egennamn som används i texten ger alla associationer till att vara vanliga nordiska eller 

västerländska medel- och arbetarklassnamn. Detta kan tolkas som en brist på representation 

av "icke-västerländska namn" och bidra till bilden av vilka namn en vanlig svensk förväntas ha. 

Den normkritiska pedagogiken strävar efter en bred representation där många erfarenheter 

ska få representera det vanliga och vara inkluderade i normen. Ur ett normkritiskt perspektiv 

hade en större variation av egennamnen varit önskvärd. 
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Werner & Björk (2014) behandlar i sin studie föreställningen om hur ett svenskt utseende 

kom att kopplas ihop med vithet och att vara blond och blåögd. Studien är gjord utifrån 

bildanalys och Werner & Björk (2014) motiverar det metodologiska valet utifrån att:  

 

Bilder är alltid mer specifika än språket när det gäller visuella egenskaper. Jag kan skriva "svenska 

kvinnor fick rösträtt 1919", utan att specificera hur dessa svenska kvinnor ser ut. Men om det ska 

uttryckas i bild måste en lång rad saker bestämmas, däribland sådana som har att göra med klass, 

ålder och utseende – samt vad en "kvinna" är (Werner & Björk 2014, s.38).  

 

Den här undersökningen är gjord genom textanalys. Text ger, som Werner & Björk (2014) 

skriver, inte på samma sätt några indikationer om en människas utseende, ålder eller 

klasstillhörighet. Även om namn, som tidigare nämnts, ger associationer om klass, ålder, kön 

eller ursprung. Något som däremot inte gestaltar sig i text är personers hudfärg. Men vi har 

ofta en vana av att koppla ihop svenskhet med vithet, och olika hudfärger med olika 

nationaliteter (Werner & Björk 2014). Det går därför att anta att de namn som används i 

texten i högre grad kommer att associeras till vad som föreställs vara vita kroppar än till vad 

som föreställs vara icke-vita kroppar. Dessa föreställningar finns dock inte i själva texten, utan 

är antaganden som handlar om bakomliggande samhälleliga normer. Jag kan inte heller se 

några problem med personer med olika kroppar (vita eller icke-vita) skulle gestalta de fiktiva 

figurerna utifrån namnen i texten. Den enda kategoriseringen som görs inom gruppen när 

rollerna ska gestaltas utgår från deltagarnas kön.   

Utifrån analys av leken Afrikansk hälsning framträder orientalism/exotifiering som finns 

inbäddad i textens formulering. Min tolkning är att beskrivningen av leken är gjord i god vilja, 

för att skapa ett lager av fantasi för deltagarna. Exotifieringen är inte avsiktig. Jag tror utifrån 

analysen att dramapedagogiken i vissa situationer försöker skapa spännande fantasier, men 

istället råkar skapa exotifierande situationer. Men vad skulle hända om vi genomför samma 

lek, men med instruktionen att vi befinner oss på en annan planet eller en annan helt fiktiv 

plats? Då blir leken inte ett uttryck för orientalism utan endast en rolig lek helt i fiktionens och 

fantasins värld. Jag tror att det här är något som dramapedagogiken i flera situationer behöver 

se uppmärksamt, självreflexivt och kritiskt på. Jag kopplar även ihop detta med uttalandena 

från informanterna i Englund (2014), som menar att gestaltningen är både en tillgång och en 

svårighet när en vill arbeta genusmedvetet och normkritiskt. Dubbelheten ligger i att teatern 

till viss del bygger på schabloner och stereotyper, samtidigt som gestaltningen gör det möjligt 

att tänka och skapa något helt nytt. 
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 Sörensdotter (2010) menar att arbetet med normkritisk pedagogik handlar om att göra 

sig själv medveten om makt och strukturer och att föra diskussioner med deltagare om makt, 

normer och strukturer. I boken DRACON i skolan: drama konflikthantering och medling 

(Grünbaum & Lepp 2005) skapas ett antal gestaltningar som går att använda som underlag för  

fördjupade diskussioner om strukturer och makt, exempelvis övningar där deltagarna får testa 

på hög- och låg status eller scener som öppnar upp för diskussioner om makt. Jag tror att den 

som vill arbeta normkritiskt med dramapedagogik och DRACON-programmet  behöver se och 

ta tillvara på dessa tillfällen i större utsträckning än vad texten uppmanar till. Men det beror ju 

förstås på vad en har för fokus. DRACON-programmets fokus ligger i att lära ut konfliktteorier 

och konflikthantering. Det ena behöver inte utesluta det andra, men ibland görs begränsningar 

utifrån tidsramar och olika prioriteringar. 

I texten används olika djursymboler för att beskriva människors olika möjligheter att 

förhålla sig till konflikter. Lejon, sköldpadda, uggla, kamel och räv är de djursymboler som 

används. Räven och ugglans konfliktstilar lyfts i texten fram som bättre och mer åtråvärda än 

sköldpaddans, kamelens och lejonets. Här tror jag att en behöver se till det pedagogiska syftet 

med texten, vilket är att lära ut konflikthantering genom drama. Ur konflikthanteringssynpunkt 

är det i många situationer bättre att kunna medla eller kompromissa än att skygga för en 

konflikt eller att köra över andra. Därför är det inte alls konstigt att texten favoriserar vissa 

djur, eftersom det är precis det som den vill lära ut. Däremot upplever jag, ur ett normkritiskt 

perspektiv, det som viktigt att texten också formulerar att alla konfliktstilar kan vara 

ändamålsenliga beroende på situationen, vilket finns tydligt formulerat  texten. Det verb som 

används om djursymbolerna är ordet är, vilket kan skapa föreställningar av en inneboende 

karaktär hos en person, samtidigt betonas i texten att djuren symboliserar olika strategier 

möjliga att använda och djuren är i programmet olika  roller möjliga att prova på. 

DRACON-programmet i Sverige är ett färdigt program vars syfte är att användas i skolan 

med elever i årskurs åtta, för att lära ut alternativ konflikthantering. Syftet med 

forskningsprojektet i Sverige var just att skapa en färdigt program att använda i skolans värld 

(Friberg et. al. 2005). Den kritiska pedagogiken, med Paulo Freire i spetsen, förhåller sig kritisk 

till vad som kan kallas "banking model of education". Med det menas en kunskapssyn där 

eleverna är tomma blad som ska fyllas med kunskap. Freire menade att pedagogik inte ska 

skapas för studenter, utan tillsammans med studenter, och pedagogen bör fungera som 

medundersökare, inte kunskapsförmedlare (Kalonaityté 2014). Det är möjligt att påstå att ett 

färdigt program för skolan, där konfliktteori och konflikthantering ska läras ut, till viss del blir 

en form av "banking model". Samtidigt är grunden i DRACON-programmet att deltagarna  

utgår från sina egna erfarenheter och konflikter, för att sen applicera teorier på sina egna liv. 
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Eleverna betraktas inte som tomma blad, även om det finns vissa specifika teorier som ska 

läras ut. Det finns i programmet ett intresse för elevernas erfarenheter, tankar och känslor. 

Ledaren i DRACON-programmet fungerar både som medundersökare i olika situationer och 

som kunskapsförmedlare av konfliktteori. Grünbaum & Lepp (2005) betonar också att 

programmet, även om det är uppställt som ett färdigt program, är tänkt att vara dynamiskt 

och anpassas till grupp och ledare. Grünbaum & Lepp (2005) resonerar också kring vem som 

har rätt kompetens att leda programmet och kommer fram till att ledaren av DRACON-

programmet med fördel bör ha tidigare och djupare kunskap i konflikhantering eller 

dramapedagogik.  

Kanske är det på liknande sätt med den normkritiska pedagogiken, samtidigt som 

pedagogen fungerar som medundersökare finns det också en mängd med teorier kring 

maktsystem och strukturer som behöver läras ut till dem som ännu inte besitter den 

kunskapen. Samuelsson & Solca (2010) nämner i sin studie olika strategier som kom fram 

genom undersökningen för att kunna arbeta med normkritisk pedagogik. Den första strategin 

som nämns handlar då om att själv förstå normsystemet. Kanske är det inte möjligt att lära ut 

något jag inte själv förstår.  

 

Slutdiskussion 

Mycket av det som framkommer i undersökningen förvånar mig inte. Jag upplever att 

dramapedagogiken är en inkluderande pedagogik som är bra på att inkludera alla i en grupp 

och sätta ett värde på allas upplevelser, samtidigt som jag har en känsla av att vissa saker 

ibland blir problematiska. Jag tycker att den här undersökningen bekräftar den bilden. Det 

enda som gjorde mig lite chockad var nog formuleringen av den "afrikanska hälsningen", som 

med normkritiska glasögon blev ett solklart fall av exotifiering och ett uttryck för 

postkolonialism. Jag tror att det är en fälla som dramapedagoger generellt behöver se upp 

med, att inte hamna i bilder av orientalism och exotifiering när det vi vill åstadkomma är 

fantasi. Hellre då skapa helt nya fantasier än att bygga upp falska bilder om "dom" som 

befinner sig långt bort från vår egen verklighet.  

Jag tror och hoppas att den här undersökningen bidrar till en större förståelse och kunskap 

om normkritisk pedagogik inom dramapedagogiken. Normkritisk pedagogik, och de kritiska 

teorier som den bygger på, kräver att pedagogen förhåller sig kritisk till sitt eget arbete och 

ledarskap (Taylor 2006; Björkman 2010; Sörensdotter 2010). För att kunna arbeta normkritiskt 

behöver vi som dramapedagoger emellanåt se på vårt arbete med självkritiska ögon. Björkman 

(2010) betonar också den normkritiska pedagogiken som en pedagogik där vi kan utvecklas och 
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lära oss av våra misstag. Vi vinner mycket på att se utvecklingspotentialen i de fel och misstag 

vi gör (Björkman 2010).  

Jag tror att gestaltningen också är en stor tillgång för dramapedagoger när det gäller att 

arbeta med normkritisk pedagogik. Sörensdotter (2010) betonar värdet av att arbeta med 

upplevelsebaserat i arbetet med normkritisk pedagogik, där deltagarna ges möjlighet att med 

sina kroppar på olika sätt uppleva normer. Enligt Sörensdotter (2010) skapar upplevelser bra 

diskussioner och ger samtidigt deltagare möjligheter att prova nya vägar bortom begränsande 

normer. Gestaltning och det upplevelse baserade lärandet är en viktig tillgång som 

dramapedagogiken har. 

Sen är det ju inte givet att normkritisk pedagogik i sig alltid är den bästa vägen för att 

åstadkomma förändrig och rättvisa. När Edemo (2010) i sin essä skriver om systembevarande 

och systemförändrande demokratiarbete refererar hon till Eva Marks användning av 

begreppen. Mark (Mark 2007 se Edemo 2010) menar att, för att förändra en organisation eller 

ett samhälle krävs både ett systembevarande och systemförändrande jämlikhetsarbete. 

Normkritisk pedagogik är ett systemförändrande demokratiarbete, medan projekt som rör 

tolerans och fördomar kan ses som ett systembevarande demokratiarbete. För att 

åstadkomma demokrati och samhällsförändring verkar båda behövas. 

Vidare forskning 

Efter att ha genomfört den här studien och läst om hur arbetet i DRACON-projektet fortskred 

har en vilja väckts till att genomföra ett aktionsforskningsprojekt, med syfte att förena 

dramapedagogik och normkritisk pedagogik. Det känns som ett relevant område för vidare 

forskning. Jag tror även att dramapedagogiken skulle ha glädje av fler textanalyser och 

analyser av vad vi faktiskt säger, vilka normer och föreställningar vi medvetet eller omedvetet 

också förmedlar. 
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Bilaga 1 

Kategorier av människor, egenskaper och identiteter 

De kategorier av och termer som används för människor, egenskaper och identitet som 

omtalas i Möte 1-12 kommer här att presenteras i några olika kategorier. Under rubriken 6. 

Övriga kategoriseringar och identitets beskrivningar presenteras kategorier som jag osäker på i 

vilken kategori de skulle presenteras. De beskrivningar som gjorts med ett möjligt 

motsatsförhållande, en dikotomi, skiljs åt av ett bindestreck (-). 

1. Kategoriseringar och beskrivningar av hela gruppen och grupperingar inom 

gruppen 

Beskrivningarna av gruppen är för tydlighetsskull indelade i flera olika underkategorier. 

1.1 Hela gruppen 

Eleverna, klassen, deltagarna, alla, gruppen, åttor, ledare för åk 7, åk 8 

1.2 Olika grupp konstellationer 

Hälften av deltagarna, vänsterhänta - (allmänt), den lilla gruppen, två och två, paren, ett nytt 

par, två frivilliga, basgrupperna, grupperna, varje grupp, tre i taget, publiken, övriga, nästa 

grupp, de andra i klassen, de försiktiga - (?), grupper om tre och tre, en partner, i par, grupper, 

frivilliga - publik, tre personer, åskådarna, gruppen - de andra grupperna, gruppmedlemmarna, 

aktörerna - publik,  två halvor, spelgrupper - observatörsgrupp, första gruppen - andra 

gruppen, hälften av gruppen - den andra halvan, några elever, hälften av grupperna, grupper 

om tre, två frivilliga vuxna eller två () elever, team, ledarteam, planeringsgrupperna, fyra till 

sex personer,  

1.3 Alla enskilt 

var och en, efter förnamnen, varje person, varje rollperson, individuellt - tillsammans,  varje 

elev 

1.4 Olika personer i olika funktioner 

sittande person - personen bakom, utroparen, den första personen, den andra personen, 

personer, en person - en annan, den jagade, den person som står på motsatt sida, den som 

hamnat i mitten, en ny person, den tredje, en person, stillastående person, jagad - jagade, 

kullare, den som frigör sig (i leken), nummer 1, nummer 2, nummer 3, någon elev, någon - alla, 

den som startar, vem som helst, en frivillig, den som agerat som tredje part, vem som vill, den 

ene - den andre, någon på andra sidan, den som blir utan stol, nr 1, tvåan, trean,  
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1.5 Allmänt om grupperna 

frivilliga grupper - grupper som inte själva valt att delta, klass utan dramaträning, tonåringar,  

på högstadiet - vuxenundervisning, vissa högstadieklasser - medan andra, vuxengrupper, 

pojkar - flickor, i vissa grupper, högstadieklass -, värderingsfritt - , vanliga tonårskonflikter - ,  

1.6 Kategorisering och beskrivningar av ledaren; 

Den som ska leda programmet, ledaren, ledare, spelledare 

Sammanfattning 1.1 till 1.6 

Utifrån de ovanstående var det några kategoriseringar som ofta återkom. Dessa var; alla, 

elever, eleverna, klassen, personer, deltagarna, paren, var och en, grupperna, varje grupp, en 

person. Termen 'alla' syftade oftast på gruppen utan ledaren men inkluderade ibland även 

ledaren. Generellt fanns det många beskrivningar av olika konstellationer för gruppen men 

väldigt få för ledaren. Det blir tydligt att den förväntade mottagaren av texten, den som texten 

är riktad till, är den pedagog som ska leda DRACON -programmet. Den personen omtalas 

väldigt fåordigt i texten men kan betraktas som texten ständigt närvarande men osynliga 

subjekt. Eleverna kan betraktas som texten objekt, de som ledaren ska påverka. 

 

2. Kategoriseringar och beskrivningar av människor utanför gruppen 

Kategoriseringarna och beskrivningarna av människor utanför gruppen var väldigt få. Men 

beskrevs som följande; Utomstående, 7:orna, elever, varje grupp yngre elever, åk 7, grupp, 

sexorna, klass i åk 7, elever, yngre elever, mentorsgrupperna, skolkompisar/syskon [sjuorna] 

 

3. Kategoriseringar och beskrivningar av pronomen 

Kategoriseringar och beskrivningar med hjälpa av pronomen som användes  var; man själv, 

hon/han, hon eller han, han/hon, de (eleverna), man(gruppen), han, hon, hon(läraren), 

man(ledaren), man (det är möjligt att), oss. 'Man' användes i flera olika sammanhang och 

syftar ibland på ledaren, ibland på deltagarna i gruppen och ibland på ett allmänt möjligt sätt 

att genomföra något. Kategoriseringen hon/han var väldigt vanligt förekommande och fanns 

med i nästan varje pass. Utifrån beskrivningar av pronomen förväntas deltagarna i gruppen 

definiera sig som hon eller han. 

4. Kategoriseringar och beskrivningar i konfliktteorin 

De begrepp och kategoriseringar som användes i konflikteorin i texten var; huvudpersoner, 

bipersoner, utomstående, symmetri - asymmetri, lejon, sköldpadda, uggla, djuren, protagonist 

- antagonist, tredje part, biaktörer, tredje part, hög status - låg status, vinna/förlora eller 

vinna/vinna lösning, parterna - en medlare, medlaren, medlare, en tonårings kruka 
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5. Kategoriseringar och beskrivningar i lek och fiktion 

Namn, roller, motståndarlaget, slav - slavägare, syskon, lärare - elev, två klasskamrater, 

föräldrar, lärare, kompisar,  del av ett hus, parterna, vänner, motståndare, lärare i engelska - 

klassens utsände representant (böjning av ord?*), nedlåtande lärare - nedslagen elev, två 

vänner, den första - den andra, ett äldre syskon - småsyskon, rasande förälder - tonåring, 

son/dotter, ångerfull tonåring - lyssnande förälder, inbrottstjuv, tonåringar, föräldrar, en 

person är ledaren - den som utgör bilen, alla förare och bilar, föraren -bilen, mördaren - offret, 

Karlsson till Persson, busschaufför  - passagerare, ny påstigne passageraren, Alla som.., 

serveringspersonal, Anna/Arne Andersson, Stina/Sune Svensson, vakten, två 

barndomskompisar, Anna, Andreas (namnkonnotationer?**), radioreporter(ledaren), omvänd 

pepparkakskull - vanlig pepparkakskull, 

6. Övriga kategoriseringar och identitets beskrivningar; 

I Afrika - , afrikansk hälsning - vanligt handslag, Filippinsk orkanlek - (?),   

 

 


