Litteraturlista - normkritisk pedagogik

!

Teori
•

Troubling Education (2002) Kevin Kumashiro

•

Skola i normer (2008) Lena Martinsson & Eva Reimers.

•

Lika värde – lika villkor (2008) Love Nordmark och Maria Rosén

•

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

Om hur en kan arbeta med det Kumashiro kallar ”antiopressive education”, den bok
som i stor utsträckning inspirerat begreppet normkritisk pedagogik i Sverige.
En antologi om normskapande i skolans värld.

En bok om hur likabehandlingsarbete i skolan konkret kan utformas med hjälp av ett
normkritiskt perspektiv - Boken introducerar också arbetet med att utveckla en
likabehandlingsplan och hur diskrimineringslagen fungerar i skolan.

En antologi med texter av olika författare som arbetar inom olika områden med
normkritisk pedagogik - den första boken i Sverige att lansera begreppet.

•

Normkritiska perspektiv i skolans likabehandlingsarbete (2012) Elisabeth
Elmeroth
Om normkritiska perspektiv i skolans arbete med fokus på specialpedagogik.

•

En rosa pedagogik (2011) Kajsa Orlander (red)

•

Bångstyiga barn (2013) Klara Dolk

•

Normkreativ (2014) Rebecca Vinthagen, Lina Zavalia

•

Normkritisk pedagogik – för den högre utbildningen (2014), Viktorija
Kalonaityte

En antologi om hur man kan arbeta med normkritiska perspektiv i skolan med ett
fokus på förskolan.
Klara är själv förskolelärare och skriver om hur ett likabehandlingarbete som utmanar
normer kan se ut i förskolan och hur barn och pedagoger kan göra detta tillsammans.
En bok om hur en kan bygga normutmanande organisationer och verksamheter, med
både lustfyllda och framåtsyftande metoder.

Beskriver den normkritiska pedagogikens grunder samt ger konkreta förslag på hur
universitetslärare kan synliggöra och utmana normer i sin undervisning.

!

Metodböcker
• I normens öga (2008) Brade et. al (Stiftelsen Friends)

Metoder för att arbeta med normkritiska perspektiv främst på högstadiet

•

Hur gör prinsessor – genusarbete och normkritiskt tänkande i förskolan (2014),
Magdalena Hulth, Hedda Schönbäck, Per Gustavsson
Ett konkret inspirationsbok som tar sin utgångspunkt i böckerna om prinsessor
(Gustavsson) och hur en som pedagog kan arbeta med dessa med barnen.

• Fotboll för alla (2014)

Metoder för en inkluderande och normkritisk fotbollsträning

• Följande finns att ladda ned som PDF:er från nätet:
• Någonstans går gränsen (2004) Gunilla Edemo och Joakim Rindå
(Forum för levande historia)
• BRYT! (2011), (RFSL-ungdom och Forum för levande historia.)
• MedVerkan - Fungerande förändringsarbete för lika rättigheter och
möjligheter (2011) Arbetsmiljöforum i Sverige AB / Tema Likabehandling
• Konstruktiv normkritik (2012) Arbetsmiljöforum i Sverige AB / Tema
Likabehandling.
Webbplatser
•

Lås upp: www.lasupp.se :

•

Machofabriken: www.machofabriken.se :

•

Jämställdhetseffekten: http://crossingboarders.se/filmer/ :

•

The Danger of a single story: http://www.ted.com/talks/
chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=sv

Metoder för att arbeta normutmanande med ungdomar)
Metoder för att diskutera normer i allmänhet och normer kring maskulinitet i
synnerhet. Här går det att skapa en gratis e-inloggning
Crossing Borders filmer inom metoden ”Jämställdhetseffekten”

Chimamanda talar på ett tydligt och engagerande sätt om vikten av att berätta
”a balance of stories”
•

Fotboll för alla: www.fotbollforalla.se
Filmer med ett normkritiskt perspektiv på idrott och fotbollsträning

