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Sammanfattning 

I högskolelagen står skrivet att verksamheter alltid bör iaktta och främja jämställdhet mellan 

kvinnor och män. Studien grundar sig i ett uppdrag från avdelningen för kvalitetsutveckling och 

enheten för universitetspedagogik på Uppsala universitet att undersöka på vilka sätt den 

högskolepedagogiska grundkursen på Uppsala universitet aktivt arbetar med 

jämställdhetsintegrering i undervisningen. Syftet med denna studie är tvådelad; dels att utveckla 

kunskap om hur kursledare på kursen förhåller sig till normkritisk pedagogik i undervisningen, 

samt hur normkritisk pedagogik tar sig uttryck i undervisningen. Detta genom att besvara 

studiens tre forskningsfrågor; hur avspeglar sig kursledares medvetenhet kring normkritisk 

pedagogik i undervisningen? På vilka sätt inkluderar kursledare kvinnors och mäns erfarenheter 

och kunskaper i undervisningen? samt på vilka sätt visar sig makt i undervisningen?  

 

Den normkritiska pedagogiken i denna studie bygger på hur kursledare kan förhålla sig och 

utforma en mer hållbar- och könsmedveten pedagogik i undervisningen. Hållbar i denna kontext 

innefattar ett undervisningsklimat där samtliga i undervisningsrummet känner att de kan delta 

i utbildningen och lära sig med lika rättigheter och möjligheter. Genom en etnografisk 

insamlingsmetod bestående av cirka 50 timmar av observationer samt informella samtal med 

såväl kursledare som kursdeltagare har studien synliggjort kursledares förhållningssätt och 

medvetenhet kring normkritisk pedagogik i relation till jämställdhet och makt i undervisningen. 

I studiens resultat framhävs betydelsen av att normkritisk pedagogik som förhållningssätt 

kontinuerligt behövs lyftas fram i olika kontexter för att möjliggöra förändringar långsiktigt. 

Den normkritiska pedagogiken är en ständig pågående process som alla verksamheter bör ta i 

beaktning i syfte att synliggöra och förändra maktstrukturer och normer som begränsar 

möjligheterna till ett jämställt, hållbart och könsmedvetet förhållningssätt i såväl undervisning 

som i samhället i stort.  

 

Nyckelord: normkritisk pedagogik, lärande, makt, lärar-elev interaktion, klassrumsstudier, 

jämställd undervisning.  

  



 

Abstract 

The law of higher education contains a paragraph which says that organizations should always 

observe and promote equality between women and men. This study is based on an assignment 

from the department for quality development and the unit for university pedagogy at Uppsala 

university with the purpose to investigate the ways in which the academic teacher training 

course at Uppsala university actively works with equality integration in the education. The 

purpose of this study is partly to develop knowledge about how course leaders at the course 

relate to norm-critical pedagogy in their teaching, and partly how norm-critical pedagogy is 

expressed in the teaching. Through this purpose the study aims to answer following research 

questions; how does the course leaders’ awareness of norm-critical pedagogy reflect in their 

teaching? In what ways do course leaders include the experiences and knowledge of women 

and men in teaching? and in what ways does power appear in teaching? 

 

The norm-critical pedagogy in this study is related to how course leaders can build a more 

sustainable and gender-aware pedagogy in their teaching. Sustainable in this context includes a 

teaching climate where everyone in the classroom feels that they can participate in the education 

and learn with equal rights and opportunities. Through an ethnographic method, consisting of 

approximately 50 hours of observations combined with informal conversations with both 

course leaders and course participants, this study has highlighted course leaders’ approach and 

awareness of norm-critical pedagogy in relation to gender equality and power in teaching. The 

study's result emphasizes that norm-critical pedagogy as an approach needs to be highlighted 

in different contexts in order to enable changes in gender equality in the long term. It is a 

continuous process that all organizations should take into consideration in order to make visible 

changes in the power-structures and norms that limit the possibilities of an equal, sustainable 

and gender-conscious approach in both teaching and in society. 

 

Keywords: norm-critical pedagogy, norm, power in education, teacher-student interaction, 

classroom studies, equal education 
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1. Inledning 

I början på 90-talet presenterades allt mer internationell forskning kring heteronormativitet i 

utbildningskontexter, det vill säga forskning som främst utgick från ett feministiskt perspektiv, 

samt från queerteori som handlar om att ifrågasätta normer i samhället. Under 2000-talet 

uppmärksammades denna forskning även i Sverige och resten av Norden (Bromseth & Darj, 

2010). En summering av de studier som har utförts visar att utbildning och skolan utgör arenor 

där återskapande av normer och heteronormativitet stärks i olika kontexter och i relation till 

detta har den normkritiska pedagogiken vuxit fram som ett förhållningssätt för hur en kan arbeta 

för att bryta normativa föreställningar som förekommer i olika nivåer av utbildningskontexter. 

Det handlar om att fånga upp, synliggöra och ifrågasätta normer som tar plats i 

utbildningskontexter, men även att skapa reflektion hos de som undervisar kring den kunskap 

som förmedlas och den dynamik som utspelar sig i undervisningsrummet (Wedin, 2009).  

 

Forskning från såväl 1977 (Wernersson) som 2019 (Lundeteg) visar att det historiskt fram till 

nutida forskning funnits ambitioner inom utbildningskontexter att utveckla verksamheter med 

lika villkor för olika grupper av människor. Trots denna ambition visar det sig i praktiken att 

det inte har vidtagits tillräckliga åtgärder i arbetet med att bemöta samtliga, oavsett kön, 

likvärdigt i utbildningskontexter. Detta visar sig inte minst i den senaste forskningen av 

Lundeteg (2019) som presenterar att kvinnor på högre akademisk nivå motarbetas och ges inte 

i samma utsträckning möjlighet att utvecklas inom den akademiska karriären som män ges.  

 

Denna studie har som syfte att utveckla kunskap om hur kursledare på den 

högskolepedagogiska grundkursen på Uppsala universitet förhåller sig till normkritisk 

pedagogik i undervisningen, samt hur normkritisk pedagogik tar sig uttryck i undervisningen. 

Studiens pedagogiska relevans och även forskningsrelevans ligger i att vi genom studien 

uppmärksammar betydelsen av att arbeta med normkritisk pedagogik långsiktigt i 

utbildningskontexter genom att framhäva på vilka sätt kursledare kan utvecklas med att 

inkludera samtliga i undervisningen och således möjliggöra kunskap och lärande för alla. 

Studien utgår från jämställdhet och makt i relation till normkritisk pedagogik och baseras på 

observationer av kursledares medvetenhet och förhållningssätt i undervisningen samt på vilka 

sätt kursledare arbetar med att främja samtliga kursdeltagares erfarenheter och kunskaper 

likvärdigt. Genom att kursledare förhåller sig till, samt framhäver betydelsen av att arbeta med 
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normkritisk pedagogik i utbildning och undervisning möjliggör det för kursdeltagare att i 

framtiden applicera denna kunskap och förhållningssätt i egen utbildning. 

 

Den normkritiska pedagogiken lyfter fram och betonar behovet av att skapa medvetenhet i 

utbildningar, vilket studien gör genom att uppmärksamma på vilka sätt kursledare kan utvecklas 

i relation till normkritisk pedagogik i undervisningen (Kalonaityté, 2014). Studiens 

samhälleliga relevans ligger i att studien riktar fokus på hur en kan arbeta för att bryta normativa 

föreställningar och makt som förekommer i utbildning för att sedan överföra detta till 

situationer utanför utbildningskontexten. För att utveckla en hållbar verksamhet med lika 

villkor behöver makt, jämställdhet och normativa föreställningar ifrågasättas och utmanas för 

att i framtiden nå ett mer jämställt och inkluderande samhälle.  

 

Uppdraget  

Studien grundar sig i ett uppdrag från avdelningen för kvalitetsutveckling och enheten för 

universitetspedagogik på Uppsala universitet att undersöka på vilka sätt den 

högskolepedagogiska grundkursen på Uppsala universitet aktivt arbetar med 

jämställdhetsintegrering i undervisningen. Bakgrunden till uppdraget ligger i att regeringen år 

2016 utifrån de jämställdhetspolitiska målen presenterade ett regleringsbrev med syftet att få 

samtliga universitet och högskolor i Sverige att ta fram en plan för hur de under kommande 3 

år avser att arbeta med jämställdhetsintegrering i verksamheten. I högskolelagen (1992:1434) 

1 kap. 5§ står det tillika skrivet att verksamheter alltid bör iaktta och främja jämställdhet mellan 

kvinnor och män. Med utgångspunkt i regleringsbrevet och högskolelagen har den 

högskolepedagogiska grundkursen infört kursmål med syfte att främja jämställdhet i 

utbildningen där ett av kursmålen är att kursdeltagarna, efter avslutad kurs, ska kunna analysera 

den egna undervisningen och sitt lärande i ljuset av heterogenitet, genus, normkritik samt 

hållbar utveckling. Med anledning av att det är kursledarnas uppgift att förmedla den kunskap 

som kursdeltagarna ska ha förståelse för efter avslutad kurs fokuserar denna studie på att 

undersöka hur kursledarna på kursen förhåller sig till normkritisk pedagogik i undervisningen, 

samt hur normkritisk pedagogik tar sig uttryck i undervisningen. 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är tvådelad; dels att utveckla kunskap om hur kursledare på den 

högskolepedagogiska grundkursen på Uppsala universitet förhåller sig till normkritisk 

pedagogik i undervisningen, samt hur normkritisk pedagogik tar sig uttryck i undervisningen.  

1.2 Frågeställningar  

• Hur avspeglar sig kursledares medvetenhet kring normkritisk pedagogik i 

undervisningen?  

• På vilka sätt inkluderar kursledare kvinnors och mäns erfarenheter och kunskaper i 

undervisningen?  

• På vilka sätt visar sig makt i undervisningen?  

1.3 Avgränsningar 

För studien är det betydelsefullt att understryka att det enbart är kursledare och deras interaktion 

med och förhållningssätt mot kursdeltagare på den högskolepedagogiska grundkursen på 

Uppsala universitet som observerats och inte enskilda kursdeltagare på kursen. Ytterligare är 

det viktigt att poängtera att fokus i studien i sin helhet inte ligger på enskilda kursledare utan 

den sammantagna analysen av samtliga observationer samt genomförda informella samtal med 

såväl kursledare som kursdeltagare. 
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2. Tidigare forskning 

Den forskning som i följande avsnitt presenteras grundar sig på material inhämtat från 

varierande källor såsom rapporter, avhandlingar och annan vetenskaplig litteratur. För att finna 

relevant tidigare forskning med hög tillförlitlighet har vi använt oss av databaserna ERIC, 

Google Scholar och Uppsala universitets databas. Den tidigare forskningen som presenteras i 

denna studie är granskade innan publicering, vilket medför hög pålitlighet i materialet. I tidigare 

forskning har vi medvetet haft ett historiskt perspektiv, det vill säga sökt forskning som sträcker 

sig från en period bakåt i tiden fram till nutid. Detta med anledning av att se hur 

forskningsdialogen kring jämställdhet och makt i utbildningskontexter utvecklats genom åren.  

 

Följande nyckelord har använts i studien: normkritisk pedagogik, lärande, norm, makt i 

utbildning, lärar-elev interaktion, klassrumsstudier, jämställd undervisning, norm-critical 

pedagogy, norm, power in education, teacher-student interaction, classroom studies, equal 

education. 

 

2.1 Jämställdhetsforskning ur ett historiskt perspektiv; 1970-talet till tidigt 2000-

tal 

Från ett historiskt perspektiv har det skett stora förändringar inom den svenska skolbildningen 

genom att kön förr i tiden var en organiserande princip och skolan därmed uppdelad samt 

strukturerad genom att skolundervisningen fördelades i flick- respektive pojkundervisning. 

Fram till införandet av grundskolan 1962 och senare även gymnasieskolan fanns flick- 

respektive pojkskolor som alternativ till läroverken, men som resultat av införandet kom 

samundervisning mellan kön successivt att införas som regel på alla utbildningsnivåer 

(Wernersson, 2007:29). Det var först i Läroplanen för grundskolan 1969 som 

jämställdhetsfrågor började framhållas och en gemensam skola för alla gradvis började växa 

fram, det vill säga en skola med jämlikhetssträvan och fokus på likvärdighet och inkludering 

(Tallberg-Broman, 2002).  

 

I ett antal studier inom det nutida utbildningsperspektivet förekommer det högre ambitioner om 

att skapa jämställdhet mellan kön, men trots detta ser vi hur elever i den svenska skolbildningen 

bemöts med olika villkor just på grund av deras kön (Wernersson, 1977; Einarsson & Hultman, 

1984; Forsberg, 2002). Wernersson (1977) utgick i sin studie från Läroplanen för grundskolan 

1969 (Lgr-69) vars mål var att motverka könsroller i utbildningskontexten. Studien hade som 
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utgångspunkt att granska om och i så fall i vilken utsträckning den svenska skolan följde Lgr–

69. Resultatet visade att skolan, tillika lärarna inte uppfyllde dessa mål, det vill säga att de 

behandlade studenter av det kvinnliga och det manliga könet på olika sätt. Vid denna tid 

användes inte begrepp som jämställdhetsintegrering och könsmedveten pedagogik på samma 

sätt som en i dagens skolbildning aktivt försöker göra. Resultatet från Wernerssons studie 

visade att elever av det manliga könet fick, samt tilläts, ta mer uppmärksamhet i klassrummet i 

förhållande till vad de kvinnliga eleverna fick.  

 

Även Einarsson och Hultman (1984) har forskat kring uppmärksamhet i klassrummet och 

beskriver i sin studie att interaktion mellan lärare och elever är centralt i undervisningen men 

samtidigt att det finns en viss risk att dessa interaktioner skapar könsdifferentierade processer. 

Resultatet från Einarsson och Hultmans studie visar att manliga elever tar mer plats och 

dominerar över de kvinnliga eleverna vad gäller interaktion i klassrummet. Detta yttrade sig 

även genom att lärare i högre utsträckning tenderade att ta mer aktiv kontakt med manliga elever 

och tillät de tala öppet i större utsträckning i jämförelse med deras förhållningssätt mot 

kvinnliga elever. Forskarna menar att detta beror på att lärarnas vilja att bibehålla ordningen i 

klassrummet genom att inte utmana kvinnor att ta mer plats än vad de själv visat vilja till att 

göra. Genom intervjuer framkom det att lärarna i studien inte visade medvetenhet kring deras 

agerande och hur deras position som lärare upprätthållit könsmönster i form av talutrymme, 

gruppindelningar och tolkningsföreträde. Lärarna menade istället att dessa mönster skapas 

mellan elever, utan att deras egen position eller deras förhållningssätt har någon inverkan. 

Einarsson och Hultman summerar sin studie med att beskriva hur föreställningar och 

medvetenhet hos lärare skapar ramar och normer som påverkar deras handlingar och att en som 

lärare bör vara uppmärksam på detta då det påverkar hur en förstår och tolkar saker som sker. 

 

Trots att vi rör oss framåt historiskt visar forskning kring utbildning på grundskolenivå 

fortfarande att manliga elever aktivt tar, men även ges utrymme att ta mer plats i klassrummet 

i jämförelse med kvinnliga elever. Jungwirth (1991) menar däremot att det inte går att säga att 

det finns en generell skillnad i vilken utsträckning kvinnor och män interagerar med lärare. Hen 

menar snarare att interaktionen och förhållningssättet hos läraren kan skilja sig åt beroende på 

om det är en kvinnlig eller manlig elev läraren bemöter. Detta genom att kvinnliga elever är 

mer försiktiga vad gäller deltagande i diskussioner i klassrummet än män är och att lärarna 

därför behöver bemöta dessa elever på ett annat sätt. Forsberg (2002) belyser precis som 

Jungwirth innebörden av kön i skolan och beskriver att kön ständigt konstrueras genom 
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interaktioner mellan elever, men även mellan elever och lärare. Forsberg lyfter fram relationen 

mellan kön, makt och normer i utbildningskontexten och framhäver att även om lärare delat på 

och blandat kön i olika grupper har det manliga könet kontinuerligt visat en makthierarki på 

olika sätt genom att kritisera och ifrågasätta det kvinnliga könets beteende. Det har lett till att 

de kvinnliga eleverna, oavsett lärarnas vilja och ambition att blanda könen, tystats ner och 

resulterat i att de inte vågar ta lika mycket plats.  

 

Även Kumashiro (2002) har kritiskt granskat utbildningsinstitutioner och hur dessa arbetat med 

att förändra förtryck i undervisning, med särskilt fokus på kön, makt och normer. Hen menar 

att normkritisk pedagogik kan användas som verktyg för att få syn på och följaktligen 

ifrågasätta och utmana komplexa sociala relationer där identitetsskapande och maktutövande 

förekommer. Kumashiros forskning visar att om en genom normkritik ska kunna utmana makt 

så krävs det strategier som ifrågasätter dessa maktstrukturer och motsätter sig invanda mönster 

och normer som förekommer i samhället. Vidare beskriver Kumashiro hur makt och obalans i 

maktförhållanden kan upplysas och förbättras i lärandekontexten genom att läraren ständigt 

reflekterar över hur den egna identiteten, kulturella bakgrunden samt erfarenheten påverkar 

tolkning och meningsskapande hos eleverna.  

2.2 Relationen mellan kön, makt och normer; från början av 2000-talet till idag 

Som tidigare avsnitt presenterar har ett antal studier fram till tidigt 2000-tal visat 

könstillhörighetens betydelse i utbildningskontexter där majoriteten av de studier vi har tagit 

del av visar att det finns en skillnad mellan hur kvinnliga och manliga elever bemöts i 

utbildningskontexter. Det är först när en skola med jämlikhetssträvan och fokus på likvärdighet 

och inkludering började växa fram genom Läroplanen för grundskolan 1969 som samhället 

började rikta mer fokus på och belysa innebörden av att skapa jämställdhet mellan kön i 

utbildningskontexter (Tallberg-Broman, 2002). Det var i samband med detta som relationen 

mellan kön, makt och normer i skolan och i klassrummet kom att diskuteras och allt fler forskare 

började studera hur dessa samspelar med varandra. Bland annat Bartholdsson (2007) har genom 

observationer och intervjuer studerat maktstrukturer mellan lärare och elever, hur dessa ter sig 

och på vilket sätt normer spelar in i dessa maktstrukturer på två skolor i Sverige. Bartholdsson 

beskriver att normaliseringsprocesser som sker i skolan bidrar till att elever anpassar sig och 

hamnar i olika maktrelationer. Anledningen till detta menar hen handlar om att anpassning leder 

till minskad risk för elever att exkluderas i skolan. Utifrån studierna drar Bartholdsson 
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slutsatsen att elever, genom att förhålla sig till rådande skolnormer och acceptera den makt som 

läraren besitter, legitimerar denna makt ytterligare genom att inte ifrågasätta.  

 

Giraldo & Colyar (2012) lyfter fram en annan sida av lärarrollen som snarare belyser lärarnas 

inverkan vid uppbyggnaden av barns föreställningar om könstillhörighet i skolan. De lyfter i 

sin studie fram att identitetsskapande och skapande av föreställningar framförallt sker i en miljö 

där lärare och elever engagerar och lär sig tillsammans. Resultaten från studien pekar på att 

lärare behöver vara medvetna om att deras interaktioner med elever ger inverkan på elevers 

könsföreställningar och att det därför är viktigt att en som undervisare har god självkännedom 

för att inte skapa könsstereotypa normer i klassrummet. För att detta ska möjliggöras krävs det 

däremot enligt Locke & Guglielmino (2006) en stödjande organisationskultur. Locke & 

Guglielmino intresserar sig för vilka faktorer som spelar roll och krävs för att möjliggöra 

förändringar inom högre utbildning, bland annat hur en kan arbeta med att nå ökad jämställdhet 

på universitet. Utifrån detta intresse har de undersökt hur förändringsarbete på ett universitet 

har sett ut och visat att en god organisationskultur är en av de viktigaste faktorer som är 

nödvändiga för att nå lyckade förändringar. De menar att för att en organisation ska lyckas med 

att genomföra förändringar krävs det en delad och kommunicerad syn på vad som bör förändras. 

Om ledningen inte vill ge upp en del av makten vad gäller invanda mönster och normer kommer 

förändringsarbetet bli begränsat.  

 

Makt är något omfattande och kontinuerligt förekommande i utbildningskontexten och inte 

främst i klassrummet, vilket Molloy (2017) menar är något som inte går att förbise. Hen 

beskriver hur makt i ett klassrum visar sig genom att vissa elever tar mer plats än andra och 

äger talutrymmet. Vad som ligger bakom och skapar dessa maktrelationer är framförallt 

kulturen i klassrummet enligt Molloy, en kultur som skapas genom interaktion mellan elever 

och lärare. För att förstå de normer som skapas i klassrummet bör en som lärare se till vem som 

talar, vad som sägs och på vilket sätt det sägs men framförallt se till vem som ges eller tar makt 

i fråga om att avbryta och tysta ner andra elever. Molloy menar att det är en uppgift och ett stort 

ansvar som indirekt har integrerats i lärarrollen med anledning av att elever redan i skolan får 

lära sig hur en ska förhålla sig till andra. För att främja ett jämställt samhälle bör därför aktiva 

åtgärder vidtas tidigt för att se till att könsdifferentierade processer minskar. 

 

Att åtgärder för jämställdhetsintegrering bör vidtas visar sig inte minst i Lundetegs (2019) 

studie som har uppmärksammats både inom akademin men även i andra kontexter så som 
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nyhetsförankrade debatter. Rapporten är genomförd av stiftelsen Allbright och presenterade i 

april i år att det inte finns ett enda lärosäte i Sverige som är jämnt könsfördelad inom 

professorkåren. Rapporten visade att bland studenter i svenska skolbildningen står kvinnliga 

könet för en majoritet i jämförelse med det manliga könet. Det som bevisligen skiljer sig åt är 

fördelningen mellan kvinnor och män på högre nivå då det visat sig att få kvinnor får möjlighet 

till att bli professorer. Endast en tredjedel av de som är professorer idag i Sveriges lärosäten är 

kvinnor och Lundeteg framhäver i relation till detta att kvinnor på högre akademisk nivå 

motarbetas och ges inte i samma utsträckning möjlighet till att utvecklas inom den akademiska 

karriären som män ges. Genom att belysa resultatet av denna rapport inom högskolekontexten 

så förtydligas det att det måste ske en jämställdhetsutveckling och att vi behöver arbeta aktivt 

med jämställdhetsintegrering redan från grundskolan för att det i framtiden ska bli ett mer 

jämställt samhälle.  

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning  

Den forskning som i avsnittet presenteras sträcker sig från 1977 till så nyligen som 2019 och 

visar således på hur aktuell och efterforskad jämställdhetsfrågan inom utbildningskontexter 

varit genom åren. Det är ett konstaterande från den tidigare forskningen att kön historiskt har 

varit en betydande faktor kring hur interaktion tagit plats i klassrum mellan lärare och elever. 

Avsnittet kan summeras på sådant vis att kön, makt och normer har visat sig ha en relation till 

varandra vad gäller jämställdhetsfrågan och därför bör en arbeta med att skapa ökad 

medvetenhet kring hur dessa delar samspelar och påverkar utbildningskontexter. Den tidigare 

forskningen har använts som analysverktyg och givit oss en övergripande förståelse av 

jämställdhet i undervisning och utvecklat vårt normkritiska tänk som sedan legat till grund och 

väglett oss i utformningen av studiens syfte samt frågeställningar och följaktligen även i 

skapandet av vårt observationsschema.  

 

Avsnittet om tidigare forskning presenterar forskningsstudier som gjorts relaterat till det fält 

som vår studie berör där jämställdhet, normer och makt i utbildningskontexter står i fokus. Ett 

fåtal studier har funnits där forskning utförts inom ramen för den högre utbildningen och inga 

tidigare studier har forskat kring hur lärare för högre utbildningar arbetar med att främja 

jämställdhetsintegrering i utbildningar. Inte heller har tidigare forskning fokuserat på hur såväl 

universitet som lärare på universitet förhåller sig till frågan om att integrera normkritisk 

pedagogik i utbildningarna. Genom vår studie utvecklar vi kunskap om hur kursledarna för den 

högskolepedagogiska grundkursen på Uppsala universitet förhåller sig till normkritisk 
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pedagogik i utbildningen samt hur normkritisk pedagogik tar sig uttryck i undervisningen. 

Genom studien uppmärksammar vi betydelsen av att arbeta med normkritisk pedagogik samt 

på vilka sätt universitet kan arbeta med att förstå, förbättra och utveckla en 

utbildningsverksamhet på universitet med jämställdhetsintegrering i fokus.  
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3. Begreppsförklaringar  

I detta avsnitt introduceras begrepp som kontinuerligt förekommer i rapporten och är 

betydelsefulla för att förstå studiens teoretiska utgångspunkter. Avsikten med att definiera 

begreppen i rapportens inledande avsnitt bygger på viljan att undvika eventuella 

missuppfattningar samt för att skapa ökad förståelse och kunskap om studiens väsentliga 

utgångspunkter som framhävs i relation till studiens insamlade material. 

3.1 Jämställdhet 

Det är utifrån studiens syfte viktigt att definiera begreppet jämställdhet med anledning av att 

normkritisk pedagogik handlar om hur kursledare kan förhålla sig och utforma en mer hållbar, 

jämställd och könsmedveten pedagogik i undervisningen. Wedin (2009:17) beskriver begreppet 

jämställdhet som en vision om att kvinnor och män ska leva med samma möjligheter och lika 

villkor i samhället. Regeringen har utifrån de jämställdhetspolitiska målen definierat 

jämställdhet som en process mot att motarbeta och förändra könsmönster som förekommer i en 

viss kontext, men även en process mot att förändra system som idag bidrar till att kvinnor och 

män inte har samma makt och möjlighet att påverka sina liv (Regeringskansliet, 2019). Wedin 

(2009:18) poängterar vidare att jämställdhet är en mänsklig rättighet och därför bör kunskapen 

kring jämställdhet öka och fortsättningsvis även förhållningssättet att ifrågasätta könsmönster 

och system som bidrar till ett ojämställt samhälle.  

3.2 Makt 

Det anses för studien relevant att belysa innebörden av makt och på vilka sätt makt kan 

förekomma för att i studien utveckla förståelse för hur kursledare utifrån sin position i 

undervisningsrummet förhåller sig till makt i undervisningen samt på vilka sätt makt tar uttryck 

i undervisningsrummet. Makt i denna studie syftar till kursledarnas tolkningsföreträde i form 

av att förmedla information och kunskap till kursdeltagarna samt styra undervisningen framåt. 

Enligt Nationalencyklopedin (2019) definieras makt som en handling i form av maktutövning 

genom ”förmågan att kunna bestämma”, där den som besitter makt kan utöva denna för att få 

igenom sin vilja. Jämställdhet och makt är tätt sammanflätade vilket kan förstås genom 

förklaringen att en obalans i makt mellan individer eller grupper kan bidra till att ojämställda 

förhållanden uppstår (Kalonaityté, 2014:8).  
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3.3 Normer 

Med anledning av att vi i studien kommer att belysa och synliggöra vilka normer som kommer 

till uttryck i undervisningen och i relationen mellan kursledare och kursdeltagare blir det 

relevant att tydligare definiera begreppet norm. Det bör förtydligas att de normer som i studien 

presenteras är situationsbundna till det undervisningsrum och det urval som för studien är 

aktuell och grundar sig på observationer som genomförts. Vi kommer ständigt i kontakt med 

normer, vilka kan vara såväl synliga som osynliga. Wedin (2009:48) uttrycker att normer kan 

beskrivas som osynliga regler som styr vårt beteende och på vilka sätt vi agerar i olika 

situationer. En ytterligare förklaring till begreppets innebörd är att en norm kan delas upp i två 

olika delar, det normala och det avvikande. För att närmare förstå vad som är normalt behöver 

vi lyfta fram vad som anses avvikande. Normbegreppet är även starkt förknippad med 

begreppet makt på sådant vis att dem som definierar det normala besitter en form av 

maktposition. 

3.4 Normkritisk pedagogik för den högre utbildningen  

Normkritisk pedagogik för den högre utbildningen som begrepp anses för denna studie relevant 

att definiera med anledning av att kursdeltagarna som genomgår den högskolepedagogiska 

grundkursen i dagens läge själva undervisar på universitet eller högskola. Det är därför av stor 

betydelse att kursledare för den högskolepedagogiska grundkursen föregår med gott exempel 

gällande hur en bör förhålla sig till normkritisk pedagogik i undervisningen. Normkritisk 

pedagogik grundar sig behovet av att synliggöra, skapa medvetenhet kring och ifrågasätta 

normer som tar plats i utbildningskontexten som påverkar möjligheten till att utveckla en 

undervisning med lika villkor för alla, oavsett kön. I högskolelagen står det skrivet att samtliga 

högskolor och universitet i sina verksamheter ska främja jämställdhet med anledning av att en 

grundläggande förutsättning är att alla studenter ska behandlas likvärdigt (1992:1434).  

3.5 Hållbar- och könsmedveten pedagogik  

Den normkritiska pedagogiken i denna studie bygger på hur kursledare kan förhålla sig och 

utforma en mer hållbar- och könsmedveten pedagogik i undervisningen för den 

högskolepedagogiska grundkursen och det anses därför för studien relevant att definiera vad 

hållbar- och könsmedveten pedagogik innebär. När en talar om hållbar- och könsmedveten 

pedagogik syftar en till att kön har stor betydelse i lärande och undervisning. Hållbar i denna 

kontext innefattar ett undervisningsklimat där samtliga i undervisningsrummet känner att de 
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kan delta i utbildningen och lära sig med lika rättigheter och möjligheter. En hållbar- och 

könsmedveten pedagogik tillför ett större ansvar på lärare att kritiskt granska kön och dess 

betydelse i utbildningskontexter, men även att se vilka föreställningar som eventuellt kan 

komma att forma undervisningen långsiktigt. Betydelsen av kön behöver synliggöras och 

problematiseras och Carstensen (2006:4) menar att en bra början till detta synliggörande ligger 

i att inom skolbildning reflektera kring och fånga upp köns betydelse i lärande och 

undervisning. 
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4. Teoretisk utgångspunkt 

I följande avsnitt behandlas uppsatsens teoretiska utgångspunkt vilken baseras på normkritisk 

pedagogik med fokus på jämställdhet och makt (Bromseth & Darj, 2010; Carstensen, 2006; 

Kalonaityté, 2014; Wedin, 2009). Studiens teoretiska ansats baseras på student- och 

facklitteratur som berör ämnet normkritisk pedagogik, makt och jämställdhet. Avsnittet inleds 

med en definition av normkritisk pedagogik och hur begreppet och förhållningssättet har 

kommit att få betydelse de senaste åren. Därefter framhävs jämställdhet och makt i relation till 

normkritisk pedagogik genom en presentation av betydelsen av att främja jämställdhet i 

utbildningskontexter, samt vilken roll makt och normer har i undervisning. Slutligen följer ett 

resonemang kring den valda teoretiska ansatsen genom en förankring till denna studiens syfte. 

4.1 Normkritisk pedagogik 

Den normkritiska pedagogiken lyfter fram och betonar behovet av att skapa medvetenhet i 

utbildningar och riktar fokus på hur en kan arbeta för att bryta normativa föreställningar och 

makt som förekommer i undervisning för att sedan överföra detta till situationer utanför 

utbildningskontexter (Kalonaityté, 2014:8). Normkritisk pedagogik är viktigt i utbildningar i 

syfte att fånga upp, synliggöra och ifrågasätta normer som tar plats i utbildningskontexter, men 

även viktigt i form av att skapa reflektion hos de som undervisar kring den kunskap som 

förmedlas och den dynamik som utspelar sig i undervisningsrummet. Den normkritiska 

pedagogiken ställer således krav på användaren i form av medvetenhet, engagemang, reflektion 

och inte minst kunskap om hur en kan utveckla normkritisk pedagogik i utbildningar. 

Kalonaityté (2014:14) beskriver att genom att undervisare använder den normkritiska 

pedagogiken som verktyg i utbildningar kan de synliggöra och förändra maktstrukturer och 

normer som begränsar möjligheterna till ett jämställt, hållbart och könsmedvetet 

förhållningssätt i såväl undervisning som i samhället i stort och därför är det ett användbart 

arbetssätt.  

 

I inledande avsnitt har begreppet norm definierats, men för att utveckla ökad förståelse för vad 

begreppet normkritisk pedagogik bidrar med för studien handlar det om hur kursledare kan 

förhålla sig och utforma en mer hållbar- och könsmedveten pedagogik i undervisningen. Med 

en könsmedveten pedagogik som utgångspunkt menar Bromseth & Darj (2010:30) att 

heteronormativitet synliggörs genom hierarkiska skillnader, det vill säga att specifika individer 

och livsstilar i högre utsträckning privilegieras mer än andra. Uttryckt annorlunda kan det 
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förklaras genom att individer i samhället deltar i meningsskapande sociala processer som 

innefattar att olika individer ges olika rättigheter och möjligheter baserat på kön. Detta uppstår 

likväl i ett undervisningsrum där individer genom interaktion i sociala processer skapar, 

återskapar och upprätthåller normer samt mönster som bidrar till att maktstrukturer skapas.  

 

När en talar om normkritisk pedagogik för den högre utbildningen framhävs framförallt vikten 

av att de som undervisar på universitet och högskolor bör ha kunskap om sociala processer, 

normer och maktstrukturer som förekommer i utbildningssituationer och att de genom denna 

kunskap reflekterar och förhåller sig till detta i sin undervisning (Carstensen, 2006:4). Att 

utveckla normkritisk pedagogik är ett ständigt pågående arbete och det bör förstås som en 

levande process där det handlar om att kontinuerligt förhålla sig till och agera utifrån ett 

normkritiskt perspektiv i utbildningskontexter (Bromseth & Darj, 2010:49). Det handlar främst 

om att utmana normer i lärandeprocesser, varpå det är en användbar strategi för kursledare på 

den högskolepedagogiska grundkursen att ta med i sin undervisning. I samband med detta bör 

det förstås att kunskap om jämställdhet, normer och maktstrukturer såväl som medvetenhet 

kring eget agerande i utbildningskontexter är viktiga faktorer som spelar in vid utvecklandet av 

en normkritisk pedagogik. 

4.2 Jämställdhet i relation till normkritisk pedagogik 

Jämställdhet i relation till normkritisk pedagogik framhäver betydelsen av att främja 

jämställdhet samt skapa medvetenhet om hur en kan arbeta för individers lika villkor och 

möjligheter (Wedin, 2009:20). Kalonaityté (2014:33–34) förklarar att jämställdhet utifrån 

lagtexten och dess tillämpning i den högre utbildningen kan beskrivas genom tre tydliga och 

samverkande tillämpningskrav. Det första kravet är värdegrundskravet som främst handlar om 

att individer oavsett kön i utbildningskontexten ska ges en tydlig hållning kring deras lika värde, 

rättigheter och möjligheter. Det innebär för studien att kursdeltagare ska informeras om och 

känna att de står med lika villkor under kursens undervisningar vad gäller rättigheter och 

möjligheter. Det andra kravet, likabehandlingskravet, är ett likgiltigt begrepp som framhäver 

att utbildning bör vara utformad på sådant vis att den tillåter såväl kvinnliga som manliga 

kursdeltagare att med samma möjligheter delta i och slutföra utbildning. Kunskapskravet är det 

tredje och sista kravet, vilken framhäver hur kursledare som lär ut och examinerar inom den 

högre utbildningen bör förstå innehållet i sin utbildning och inkludera och sprida kunskap om 

begreppet och fenomenet jämställdhet.  
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Det finns två olika sätt att se på jämställdhet där Wedin (2009:18) utgår antingen från en 

kvalitativ eller kvantitativ anblick. Utifrån en kvantitativ anblick handlar det främst om att se 

om kön är jämt fördelat, vilket kan analyseras såväl i undervisningsrummet som helhet som i 

fördelningen inom samarbetande seminariegrupper. Ur den kvalitativa anblicken ser en snarare 

till huruvida kvinnors och mäns erfarenheter och kunskaper värderas likvärdigt och om könen 

får lika möjlighet till makt och påverkan i form av tal- och handlingsutrymme. I en 

utbildningskontext som den högskolepedagogiska grundkursen är jämställdhet och den 

könsmedvetna pedagogiken därför betydande att lyfta fram och främja i relation till den 

normkritiska pedagogiken. 

 

Wedin (2009:42) menar att en viktig uppgift som en undervisar i utbildningssyfte i första hand 

bör se över är hur väl medveten och normkritisk en som undervisare är. Det handlar om att 

reflektera och synliggöra sitt eget handlande och vilka normer som det egna jaget skapar men 

möjligen inte ifrågasätter. För att nå ökad jämställdhet menar Wedin att det krävs vissa 

förutsättningar.  Wedin (2009:189–190) lyfter fram ledningen och betonar att en verksamhet 

behöver en stödjande kultur för att kunna nå eftersträvade mål. När en verksamhet strävar efter 

uppsatta mål har det visat sig vara fördelaktigt att ha en engagerad, drivande och aktiv ledning. 

Med dessa förutsättningar menar Wedin att en legitimitet byggs upp och att eventuella hinder 

som står i vägen för att aktivt arbeta med ett jämställdhetsarbete frigörs.  

4.3 Makt i relation till normkritisk pedagogik 

Makt i relation till normkritisk pedagogik framhäver hur makt fungerar och förhåller sig i 

praktiken där Bromseth och Darj (2010:30) beskriver att normkritisk pedagogik bör användas 

som ett verktyg för att belysa hur normer samverkar och bidrar till maktobalanser, men även ett 

redskap för hur en ska tänka och utmana normer i praktiken. Makt relaterat till normkritisk 

pedagogik belyser vikten av att i utbildningssituationer vara normmedveten och synliggöra de 

normer som finns i utbildningskontexter. Relationen mellan makt och normkritisk pedagogik i 

denna studie bör därför ses som en tankeprocess där social förändring och utmanande av normer 

i utbildningskontexter är kontinuerligt pågående. 

 

Makt förekommer på såväl individuell nivå i det sociala mötet med andra människor som på 

strukturell nivå som snarare beskriver hur systematiska ojämlikheter och normer påverkar 

enskilda människor (Wedin, 2009:17). De systematiska ojämlikheterna tydliggörs genom på 

vilka sätt individer eller grupper över- och/eller underordnas i samhället. Makt bygger således 
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på hur individuella tankar samt sociala och mellanmänskliga möten och handlingar skapar, 

återskapar och upprätthåller normer i samhället. Begreppet norm visar sig på så vis vara starkt 

förknippad med begreppet makt genom att normer kan beskrivas som sociala 

kontrollmekanismer eller osynliga regler som styr beteenden men även kategoriserar ett 

beteende som normalt eller avvikande (Wedin, 2009:43). Sådana normer förekommer likväl i 

utbildningskontexter där osynliga regler, såsom exempelvis vem som ges legitimitet att yttra 

sig i undervisningsrummet, förstärker maktstrukturer som tar plats i utbildningskontexter. För 

att förstå vad som är legitimerat som ”normalt” behöver således det ”avvikande” beteendet 

lyftas fram. I relation till detta blir det framförallt viktigt att som kursledare utifrån en 

normkritisk pedagogik identifiera och analysera vilka maktrelationer som yttrar sig i 

utbildningskontexter, men även ta sig tid att reflektera över på vilka sätt dessa maktrelationer 

utmanas eller hålls osynliggjorda (Bromseth & Darj, 2010:15).  

 

Tidigare stycken kan sammanfattas på sådant vis att makt, normer och jämställdhet är starkt 

relaterade till varandra och viktiga att reflektera över i en utbildningskontext. En obalans i makt, 

det vill säga möjligheten och legitimiteten att påverka en viss kontext, mellan individer eller 

grupper kan riskera att leda till minskad jämställdhet. Jämställdhet i utbildningskontexter 

påverkas således av sociala processer där handlingar, sätt att tänka och interaktioner mellan 

kursledare och kursdeltagare bidrar till att normer skapas, återskapas och upprätthålls. 

Formulerat annorlunda kan en obalans i jämställdhet förstås genom olika maktstrukturer där 

individer eller grupper över- och/eller underordnas i samhället. 

4.4 Varför jämställdhet och makt i relation till normkritisk pedagogik? 

Det går inte att undgå att balans i makt och främjad jämställdhet är två grundstenar i arbetet att 

uppnå ett mer normkritiskt förhållningssätt i utbildningar. Det är när vi börjar ifrågasätta 

normativa föreställningar som förekommer i utbildningskontexter och analysera vilket kön som 

tar en större maktposition eller vem som ges legitimitet att uttrycka sig i undervisningsrummet 

som makt och jämställdhet blir tydligt. Innebörden av jämställdhet och makt i relation till 

normkritisk pedagogik är därför väsentligt att lyfta fram och analyseras i relation till denna 

studiens syfte; att utveckla kunskap om hur kursledare på den högskolepedagogiska 

grundkursen på Uppsala universitet förhåller sig till normkritisk pedagogik i undervisningen, 

samt hur normkritiska pedagogiken tar sig uttryck i undervisningen.  
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Normskapande, brister inom jämställdhet och maktstrukturer i utbildningskontexter uppstår 

sällan genom enskilda företeelser, utan uppkommer på varierande sätt i den komplexa väv av 

sociala relationer och maktutövande (Bromseth & Darj, 2010:49). För att synliggöra men även 

bli mer inkluderande och sträva framåt i arbetet kring att bryta normativa föreställningar i 

undervisningen bör en som undervisar, likt såsom Bromseth och Darj beskriver, inte se de 

normativa föreställningarna som en engångsföreteelse utan istället se det som en ständigt 

pågående process där kunskap och medvetenhet i form av självreflektion är viktiga delar i 

arbetet. Med andra ord är utbildningskontexter viktiga arenor för att belysa de komplexa sociala 

relationerna och maktutövandet i relation till arbetet med jämställdhetsintegrering i 

verksamheten och i denna kontext den högskolepedagogiska grundkursen på Uppsala 

universitet.   
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5. Metod  

Följande avsnitt presenterar valet av metod för studien med utgångspunkt i studiens syfte; att 

utveckla kunskap om hur kursledare på den högskolepedagogiska grundkursen på Uppsala 

universitet förhåller sig till normkritisk pedagogik i undervisningen samt hur normkritisk 

pedagogik tar sig uttryck i undervisningen. Med begreppen ”förhåller sig till” och ”tar sig 

uttryck” har en etnografisk insamlingsmetod med såväl observationer som informella samtal 

valts. I följande avsnitt beskrivs och motiveras valet av metod djupare i kombination med en 

presentation av det praktiska genomförandet.  

5.1 Etnografisk insamlingsmetod  

Begreppet etnografi är ett mångfacetterat begrepp som i synnerhet avser en metod i studier som 

syftar till att undersöka det närliggande och vardagliga i en kultur (Aspers, 2011:35). Grunden 

i en etnografisk ansats bygger på social interaktion och förståelsen av hur andra individer tänker 

och agerar. Inom etnografin anses observationer vara den mest tillämpade metoden men en kan 

även använda sig av andra metoder såsom exempelvis intervjuer och informella samtal för att 

förstå tänkande och meningar hos observerade individer. Med utgångspunkt i att denna studie 

lägger fokus på kursledares förhållningssätt i undervisningsrummet anses således en 

etnografisk insamlingsmetod lämplig. En etnografisk metod bygger på att som en som forskare 

studerar fenomen i dess naturliga miljö likt de observationer vi genomfört i denna studie. Vi är 

däremot medvetna om att en observationsperiod på cirka 50 timmar baserad på enbart en 

kursperiod inte är tillräcklig för att finna bestående mönster såsom som en fullständig 

etnografisk ansats skulle göra. Med utgångspunkt i att vår studie syftar till att undersöka hur 

kursledare på den högskolepedagogiska grundkursen på Uppsala universitet förhåller sig till 

normkritisk pedagogik i undervisningen, samt hur normkritiska pedagogiken tar sig uttryck i 

undervisningen har observationer ansetts som den mest lämpade datainsamlingsmetoden. Detta 

i kombination med informella samtal för att nå ett djup i det observerade materialet. Dessa två 

metoder kommer att beskrivas mer ingående i följande avsnitt.  

5.2 Observationer 

För att få en rättfärdig uppfattning av ett beteende anses strukturerade observationer vara en 

lämplig metod, varpå det blir en direkt iakttagelse av ett eller flera beteenden (Bryman, 

2011:262). Med grund i studiens syfte samt studiens forskningsfrågor bestämde vi att 

strukturerade observationer skulle ge oss den mest pålitliga datainsamlingen. 
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Bryman (2011:395) beskriver att människan och ens minne inte är helt tillförlitlig och därför 

har vi som observatörer tagit fasta på regeln att alltid föra anteckningar i stunden under 

observationsperioden. Med detta som grund satt vi som observatörer bredvid varandra längst 

ner i undervisningsrummet och förde anteckningar. Valet att placera oss längst ner i 

undervisningsrummet låg i att vi ville få en helhetsbild av kursledarnas förhållningssätt i 

undervisningen samt deras interaktion med kursdeltagarna. Under studiens observationer har vi 

varit noga med att separat på varsin dator i ett gemensamt online-dokument anteckna händelser 

i direkt anslutning till det inträffade. Genom att vi som observatörer har fört anteckningar i ett 

gemensamt online-dokument har vi även kunnat minska omfattningen av egna tolkningar i 

relation till observationerna. En viktig aspekt som en inom etnografisk insamlingsmetod bör ta 

fasta på är just att vara försiktiga med är att göra egna tolkningar i relation till observationer för 

att undvika att dessa tolkningar och de egna värderingarna påverkar studiens resultat (Bryman, 

2011:397). Med vår metod att anteckna i ett gemensamt online-dokument har vi kontinuerligt 

kunnat se vad den andra observatören tolkat i dokumentet och antingen bekräfta eller ifrågasätta 

det i direkt anslutning till det observerade.   

 

Inför observationerna för denna studie hade vi ett utforskande tankesätt, vilket innebär att vi 

medvetet ämnat att inhämta så mycket material som möjligt. Detta eftersom studien strävar 

efter att finna beteenden och mönster som varit återkommande i kursledarens förhållningssätt i 

undervisningsrummet. Vi har vid databearbetningen varit medvetna om det stora omfång 

material vi samlat in och har därför kontinuerligt avgränsat materialet på sådant vis att vi 

fördjupat oss i de beteenden och mönster som förekommit mest frekvent, exempelvis 

talutrymme. 

 

Inför studien ansåg vi att det var viktigt att vara med på de undervisningstimmar under kursen 

där det uppstod interaktion mellan kursledare och kursdeltagare, vilket resulterade i cirka 50 

timmar av observationer. Den högskolepedagogiska grundkursen leds huvudsakligen av 4 olika 

kursledare och vissa har mer undervisningstillfällen än andra. Detta påverkar däremot inte 

resultatet eftersom vi i studiens analys av resultat samt i diskussionen avsett att hitta mer 

generellt förekommande mönster än att specifikt rikta in oss på någon speciell kursledare.  
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5.2.1 Observationsschema 

Inför studiens observationer skapade vi ett observationsschema som vi hade som underlag när 

vi genomförde våra observationer (se bilaga 1). Bryman (2011: 265) belyser vikten av att ha ett 

observationsschema när en forskare utför en studie som grundar sig på strukturerade 

observationer. Vi la därför ner mycket tid för att noggrant och detaljerat utforma ett 

observationsschema som skulle underlätta för oss vid nedtecknande av observerade händelser i 

undervisningsrummet. Vid utformningen av det observationsschema som vi slutligen använde 

oss utav utgick vi från studiens syfte samt frågeställningar som studien ämnat att undersöka. Vi 

tog inspiration av ett observationsschema från Skolinspektionen (2015) för att skapa en tydlig 

struktur i utformningen av vårt observationsschema, men sedan låg framförallt våra tre 

frågeställningar till grund för den uppdelning och kategorisering som schemat delats in i.  I vårt 

observationsschema har vi tydliga kategoriseringar och ett målande exempel eller mall för varje 

kategori så att vi vid varje observation skulle ha samma utgångsläge.  

 

Ett observationsschema kan variera men några väsentliga utgångspunkter som vi tog fasta på 

var Brymans (2011) konkreta antagande till utformningen. Dessa pekade på att en som 

observatör bör ha ett tydligt fokus gällande vad och/eller vem som ska bli observerad. Det är 

även viktigt att vara transparent om en möjligen gjort en tolkning av en observation. Med detta 

som utgångspunkt valde vi i vårt observationsschema att skapa en spalt som hette ”tolkning” 

som gav oss utrymme att tolka en situation, men samtidigt gjorde denna spalt det tydligt att 

detta faktiskt var en tolkning. Detta upplägg gjorde att vi kunde skilja observation från tolkning 

och vi hade således ett öppet sinne kring våra egna tolkningar i första ögonblicket.  

 

Vi delade upp varje dag för sig och försökte i den mån det gick relatera observerade händelser 

till specifika kursledare för att möjliggöra nedteckning av frågor som dykt upp under en 

observation som vi vid informella samtal senare kunde följa upp och fördjupa oss kring. Med 

grund i detta skapade vi även en spalt för frågor kopplade till specifika observerade händelser. 

Bryman (2011:399) beskriver att det i etnografiska studier förekommer olika slags 

fältanteckningar en kan använda sig utav beroende på forskaren själv och vad det är som ämnas 

att undersökas. Vi har i vår studie tagit fasta på en av de fältanteckningar som Bryman talar om 

som syftar till att göra fullständiga fältanteckningar. I dessa anteckningar antecknas de 

observerade händelserna på ett detaljerat och beskrivande sätt samt beskriver viktiga detaljer 

som kan vara väsentliga senare, exempelvis personer, samtal, första intryck och beteenden.  
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5.3 Informella samtal  

Under vår observationsperiod ansåg vi som observatörer att informella samtal var lämpligt för 

att få en djupare samt rättvis bild av de observationer vi gjort. Syftet med att hålla informella 

samtal låg dessutom i viljan att möjliggöra för kursledarna att komplettera och reflektera kring 

sitt agerande eller förhållningssätt kopplat till observerade händelser. Inledningsvis var tanken 

att genomföra dessa samtal kontinuerligt under observationsperioden, men snabbt bestämde vi 

oss för att informera om att dessa samtal skulle ske i slutet av observationsperioden. Beslutet 

grundade sig på den eventuella risken med att informella samtal kontinuerligt under kursens 

gång kunde bidra till anpassning i kursledarnas i förhållningssätt, vilket vi ville undvika med 

anledning av att vi ville observera kursledarnas naturliga förhållningssätt.  

 

Det framgick att de informella samtalen uppskattades av kursledarna och vi fick en känsla av 

att beslutet att hålla dessa samtal i observationperiodens slut skapade ett lugn hos de på sådant 

vis att vi inte gav återkoppling kring agerande kontinuerligt utan uppskattade om de kunde ha 

ett så naturligt förhållningssätt som möjligt i undervisningarna. Vi var däremot noga med att 

poängtera att samtalet inte skulle vara en längre intervju eller ett samtal som skulle handla om 

att försvara sitt agerande och förhållningssätt utan mer i syfte att stämma av att vi som 

observatörer har fått en rättvis uppfattning av våra observationer och tolkningar. I samtalen ville 

vi vara konsekventa och belysa att samtalen syftade till att fördjupa oss i det observerade för att 

få ett resultat som grundar sig i en sanning som sedan kan ligga till grund för fortsatt utveckling 

av kursens arbete mot ökad jämställdhetsintegrering. Vi hade även informella samtal med några 

av kursdeltagarna under kursens gång för att få ta del utav deras uppfattning av vissa specifika 

undervisningsmoment.  

5.4 Urval  

Urvalet av informanter i denna studie har varit bestämt med grund i att uppdraget kommit som 

önskemål från avdelningen för kvalitetsutveckling och enheten för universitetspedagogik. 

Urvalet av informanter i studien kom således att bli samtliga kursledare som skulle undervisa 

på kursen samt de deltagare som anmält sig till kursen. Under kursen har 4 kursledare undervisat 

och det har skilt sig i omfattningen av hur mycket de undervisat. Samtliga kursledare arbetar 

inte enbart med denna kurs utan tillhör olika institutioner där de undervisar i andra kurser och 

utbildningsmoment. Urvalet består av kursledare och kursdeltagare av olika kön, erfarenheter, 

ålder och bakgrund. 
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5.5 Det praktiska genomförandet 

I följande avsnitt presenteras det praktiska genomförandet av observationerna genom att 

framhäva vår roll som observatörer, upplevda begränsningar och svårigheter med observation 

som metod samt hur vi förhållit oss till forskningsetiska principer före, under och efter 

genomförandet. Slutligen presenterar vi hur insamlade data bearbetats och analyserats och även 

vilka möjligheter och begränsningar det har funnits med valet av att genomföra observationer 

och informella samtal för att samla in material.  

5.5.1 Vår roll som observatörer 

Som observatörer fick vi på introduktionsdagen av den högskolepedagogiska grundkursen 

presentera oss inför samtliga kursdeltagare och kursledare. De hade däremot redan fått 

information om och givit samtycke till att vi fick infinna oss och observera kursen. Vi valde att 

presentera oss i syfte att såväl kursledare som kursdeltagare skulle förstå att det var vi som 

skulle observera och delgav i samband med presentationen information om att de alltid kunde 

komma till oss om frågor uppstod eller om de upplevde obehag med vår närvaro och ville att vi 

skulle avvika från undervisningsrummet. 

 

När en utgår från en etnografisk insamlingsmetod kan en som observatör inta flera olika roller 

i observationsituationen. Det kan vara en roll där observatören antingen är en fullständig 

deltagare eller en roll som fullständig observatör (Bryman, 2011:389). Dessa skillnader 

genomsyrar hur mycket en deltar i den kontext där forskaren är med och observerar. Vi ville 

varken synas eller vara något hinder i deras undervisning och därför valde vi medvetet att sätta 

oss längst bak i undervisningsrummet. Det som främst var viktigt för oss som observatörer var 

att få en helhetsbild av både deltagare samt kursledare och därför valde vi att ta roller som 

fullständiga observatörer. Detta på grund av att vi ville se deras förhållningssätt och interaktion 

mellan varandra. Med andra ord var vi aldrig deltagande i det som observerades. Vi 

uppmärksammade och reflekterade däremot över att kursledarna stundtals blev påminda och 

medvetna över vår närvaro på sådant vis att de vid förekommande tillfällen talade till oss eller 

ändrade sitt förhållningssätt mot ett mer normkritiskt förhållningssätt genom att exempelvis 

förtydliga om de gjorde något som de ansåg var anmärkningsvärt, exempelvis enbart lyfte fram 

manliga exempel i undervisningen (se resultat).  
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5.5.2 Begränsningar och svårigheter med observation som metod 

Följande avsnitt reflekterar kring vår roll som studenter, platsen vi observerar och situationen 

gällande att studien har utgångspunkt i ett uppdrag från avdelningen för kvalitetsutveckling och 

enheten för universitetspedagogik.  

 

Vår roll som studenter i relation till kursdeltagare och kursledare innebär att vi utifrån 

universitetsnivå är på en lägre nivå i utbildningen än de vi observerat. Vi har befunnit oss i en 

hierarki där vi medvetet valt en plats utanför studien genom att anta roller som fullständiga 

observatörer utan någon form av deltagande. Valet av att vara fullständiga observatörer grundar 

sig på svårigheten att smälta in i gruppen gällande diskussioner och liknande på grund av 

hierarkin.  

 

Vår ambition, att kursledare inte skulle reflektera över vår roll som observatörer, begränsades 

delvis genom vår position i undervisningsrummet på sådant vis att vi hade en synlig position 

längst bak i rummet. Med anledning av att studien grundar sig på ett uppdrag hade kursledarna 

redan fått information om vad studien syftade till att undersöka och därför har kursledarna inför 

observationsperioden haft tid att reflektera över sitt eget förhållningssätt kopplat till 

jämställdhetsintegrering i undervisningen. Detta kan eventuellt begränsat möjligheten att i en 

naturlig kontext observera kursledarnas förhållningssätt. Att observera förhållningssätt i 

relation till normkritisk pedagogik, jämställdhet och makt kan av vissa upplevas som känsligt 

och nervöst. Vi har därför försökt att bemöta frågor och funderingar från kursledare kopplat till 

studien på sådant sätt att det ska skapa trygghet kring vårt deltagande. Det har varit en utmaning 

i att finna en balans i vilken information vi delat med oss av för att skapa trygghet och ge 

bekräftelse till kursledarna samtidigt som vi inte velat påverka deras förhållningssätt. 

 

Vi har inför studien varit noga med att informera om studiens syfte, men inte specifikt beskrivit 

att vi ämnat att undersöka makt och jämställdhet i relation till normkritisk pedagogik. Detta 

med anledning av att i så stor utsträckning som möjligt undvika anpassning och medvetenhet i 

undervisningen i syfte att kursledarna skulle ha ett så naturligt förhållningssätt som möjligt 

under undervisningarna.  
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5.6 Hänsyn till forskningsetiska principer  

Vi har inför, under och efter studiens genomförande tagit hänsyn till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2016) som berör kraven om samtycke, 

information, konfidentialitet och nyttjande. Inför observationsperioden skickade vi ut 

samtyckesformulär separat till såväl kursdeltagare som kursledare som samtliga skulle befinna 

sig i den kontext som var tänkt att observeras (se bilaga 2 och 3). Dessa formulär skickades ut 

digitalt från en gemensamt skapad e-mail innan första planerade observationstiden för att 

försäkra oss om vi kunde få tillåtelse till att dyka upp och observera som planerat. Samtycke 

kunde således ges genom en digital underskrift. Beslutet bakom att skapa en gemensam e-mail 

låg i viljan att samla samtycken på ett konto som enbart var menat för studiens syfte, men 

framförallt för att samtliga deltagande i studien med tydlighet skulle veta vart de kunde vända 

sig om behovet av att göra det uppstod. Dessutom är det enbart vi som har tillgång till detta 

lösenordsskyddade konto och därav hålls informationen som delas på denna e-mail privat för 

enbart oss och inga obehöriga kan således ta del av materialet. Det insamlade materialet från 

observationerna förvaras likväl på lösenordsskyddade datorer privat för studiens bruk för att 

undvika att obehöriga får tillgång till detta. Efter sammanställd rapport kommer all information 

som samlats in raderas. 

 

Samtyckesformuläret som kursledare och kursdeltagare fick innehöll information om studiens 

syfte, hur vi planerat att gå tillväga, samt hur det observerade materialet skulle nyttjas. I relation 

till det sistnämnda förtydligades det ytterligare för kursdeltagarna att det inte var deras enskilda 

handlingar eller uttalanden som skulle observeras, utan snarare den interaktion som sker i 

undervisningsrummet med kursledares förhållningssätt i fokus. I relation till nyttjandekravet 

informerades det om att det observerade materialet enbart skulle nyttjas för studiens ändamål, 

att undersöka hur kursledare på den högskolepedagogiska grundkursen på Uppsala universitet 

förhåller sig till normkritisk pedagogik i undervisningen, samt hur normkritiska pedagogiken 

tar sig uttryck i undervisningen. Samtyckesformuläret innehöll likväl information om att 

samtliga kursledare och kursdeltagares personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning om 

personuppgifter skulle hanteras med största möjliga konfidentialitet och att vi antar 

tystnadsplikt vad gäller såväl insamlat material som personuppgifter om medverkande 

(Dataskyddsförordningen, 2019-04-07).  
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Medverkande i studien informerades om att deltagande var frivilligt och att vi hade acceptans 

och förståelse för om någon av parterna upplevde obehagskänslor och ville att vi skulle avvika 

från observationsituationen. Eftersom vi under observationerna var ständigt närvarande kunde 

vi förtydliga detta ytterligare personligen vid första observationstillfället, men även under 

observationsperioden och på så vis försäkra oss om att det kändes okej att vi deltog i relation 

till olika undervisningsmoment som skulle genomföras i undervisningsrummet. I 

samtyckesformuläret uttryckte vi även en eventuell önskan om att vid vissa uppmärksammade 

observationer fördjupa materialet med informella samtal. Om detta önskemål uppstod 

förtydligade vi att kursledare och kursdeltagare hade möjlighet att avböja förfrågan. Slutligen 

informerade vi om att studien skulle sammanfattas i en rapport som skulle komma att publiceras 

på DiVa-portal.  

 

I enlighet med de etiska principerna har vi beslutat att såväl kursledares som kursdeltagares 

namn i rapporten hålls konfidentiellt och vi har därför valt att inte specificera vem som förhållit 

sig eller uttryckt sig på ett visst sätt. Vi har däremot valt att specificera vilken dag det 

observerade skett för att sätta uttalanden och förhållningssätt i relation till varandra. Vi är 

medvetna om att Uppsala universitet och kursledare på högskolepedagogiska grundkursen idag 

skulle kunna identifiera det observerade, men med grund i att studien grundar sig på ett uppdrag 

i syfte att följa upp de jämställdhetspolitiska målen på denna kurs menar vi att detta inte har en 

negativ påverkan på enskilda medverkande. Detta har vi framförallt förtydligat genom 

informera om att fokus i studien i sin helhet inte ligger på enskilda kursledare eller kursdeltagare 

utan snarare den sammantagna analysen av samtliga observationer och eventuella informella 

samtal och därför upplever vi inget behov av att specificera vem som uttryckt eller förhållit sig 

på ett särskilt sätt.  

5.7 Databearbetning och analysmetod  

Genom att föra fullständiga fältanteckningar fick vi in rikligt med material som vi valde att 

noggrant och utförligt strukturera upp och gå igenom för att identifiera vilka teman vi skulle 

fördjupa oss närmare inom och vilka nyckeldimensioner som var mest väsentliga i förhållande 

till vårt syfte och våra frågeställningar. Vi hade inför genomförandet av studien planerat och 

lagt upp arbetet med rapporten på sådant vis att vi skulle ha god tid till att noggrant bearbeta 

det material vi samlat in. Vi förstod tidigt att noggrann databearbetning var viktigt när en har 

observationer som metodansats med anledning av att forskaren behöver bearbeta observerade 

händelser, intryck och analysera eventuella tolkningar som uppstått kontinuerligt under 



 26 

observationsperioden. Eftersom vi hade ett noggrant, strukturerat och utarbetat 

observationsschema som utgångspunkt i observationerna underlättade det sedan i vår 

databearbetning på sådant vis att vi redan hade kategoriserat och skapat generella teman som 

vi i databearbetningen sedan kunde utgå från.  

 

I en studie är analysen en fundamental del för att ta vara på sitt material på bästa sätt. Alvehus 

(2013) påvisar att analysen är viktig i en studie på sådant vis att det är där tydliga argument och 

kopplingar bör träda fram. I vår rapport har vi valt att sammanfoga resultat och analys i ett 

avsnitt för att i direkt anslutning till det presenterade resultatet göra kopplingar till studiens 

teoretiska utgångspunkter. Detta för att se på vilka sätt kursledarna förhållit sig till normkritisk 

pedagogik i undervisningen, samt hur normkritisk pedagogik kommit till uttryck i 

undervisningen. I diskussionen lyfts sedan studiens mest väsentliga slutsatser fram och sätts i 

relation till den tidigare forskningen för att se på likheter och skillnader i resultat.  

 

Samtidigt vill vi belysa att det är en tolkande process och därför presenteras och motiveras 

resultatet utifrån våra frågeställningar som i resultat- och analysdelen skapar tre olika 

huvudteman med kursledarnas medvetenhet kring normkritisk pedagogik, jämställdhet och 

makt i fokus. Alvehus (2013) tar upp begreppet deduktiv ansats som anses tillämpbar i vår 

studie med anledning av att vi utgår från tydliga teoretiska utgångspunkter som testas gentemot 

vårt empiriska material. Arbetet med databearbetning och analysmetod har därför handlat om 

att sortera och reducera information för att hitta en förtrogenhet med empirin och få en klar 

uppfattning om vad det är för material. Vi har arbetet noggrant med ovanstående riktlinjer i 

analysprocessen med målet att skapa en nyanserad och intresseväckande analys och diskussion 

i de kommande avsnitten. 

5.8 Reflektion över metodval 

En reflektion över vårt metodval leder oss in på för- och nackdelar med att ha använt en 

etnografisk insamlingsmetod med observationer och informella samtal som verktyg. Vi valde 

främst en etnografisk insamlingsmetod för att metoden ger stora potentiella möjligheter till att 

komma nära en grupp och att försöka få en inblick i olika kulturer och den mänskliga 

gemenskapen (Alvehus, 2013:104). Den etnografiska insamlingsmetoden ansågs således som 

mest lämplig för studiens mål om att få inblick i kursledarnas förhållningssätt och agerande i 

förhållande till normkritisk pedagogik i undervisningen. Vi är medvetna om att det finns en del 

nackdelar med att vi valde observationer som metod där en av dessa innefattar att kursledarna 
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några månader innan kursstart fick reda på vårt deltagande. Detta innebär att de har haft 

möjlighet att beakta detta och eventuellt försöka styra deras undervisning till att bli mer 

normkritisk. Det har även givit de möjlighet att reflektera kring sitt förhållningssätt relaterat till 

ett normkritiskt perspektiv och de har således haft tid till att medvetet planera och anpassa 

undervisningarna på sådant vis att de visar på att de försökt främja jämställdhet och skapa en 

maktbalans i undervisningsrummet. Detta är däremot ingenting som vi med säkerhet kan säga 

har skett, men vi vill belysa risken för vår del och att detta till viss del möjligen kunnat påverka 

kursledarnas förhållningssätt. Detta kan däremot även ses som något positivt i form av att 

kursledarna redan innan kursstart blivit mer medvetna om sitt normkritiska förhållningssätt i 

undervisningen och således har en eventuell förändring redan innan uppdragets genomförande 

skett.  

 

Vi har förståelse för kursledarnas vilja att visa engagemang och medvetenhet när två personer 

observerar i syfte att göra en studie utifrån agerande och förhållningssätt kopplat till de 

jämställdhetspolitiska målen. Det blev därför viktigt för oss att ta oss an ansvaret att påvisa 

samt påminna om att det inte är en studie som handlar om att hitta fel kring deras beteende eller 

förhållningssätt utan snarare att informera om att det främst handlar om att de ska utvecklas 

inom verksamheten och bli mer medvetna i deras fortsatta arbete kring att kunna bli mer 

normkritiska i sin pedagogik och undervisning.  

 

För att jämföra med om vi exempelvis enbart skulle haft intervjuer som insamlingsmetod anser 

vi att metoden inte hade hjälpt oss besvara syftet med studien. Det skulle finnas en begränsning 

med samt upplevas svårt för kursledarna att beskriva hur normkritiska de är i sin undervisning, 

hur jämställd undervisningen är eller vilken makt som utspelar sig i ett undervisningsrum. Detta 

eftersom det kan vara svårt att se hur en beter sig och agerar kring sådana normaliserade 

föreställningar kring just jämställdhet, normer och makt.  

5.8.1 Studiens trovärdighet  

För denna studie har begreppet tillförlitlighet valts i syfte att analysera kring studiens 

trovärdighet och överförbarhet. Bakgrunden till valet bygger på den kritik Bryman (2011:354) 

framför vad gäller begreppen validitet och reliabilitet där hen menar att dessa kriterier bättre 

appliceras på kvantitativa studier som har som huvudfokus från att mäta specifika fenomen. 

Ambitionen med vår studie är inte att mäta i vilken utsträckning ett visst förhållningssätt 

förekommer utan snarare att undersöka om och hur dessa förhållningssätt kommer till uttryck. 
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Med denna motivering kommer nedan analyseras kring studiens tillförlitlighet kopplat till 

trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet.  

 

Begreppet tillförlitlighet bygger på fyra delkriterier där trovärdighet är en av dessa. 

Trovärdighet syftar till om en kan påstå att den genomförda studiens beskrivning av den sociala 

verkligheten är trovärdig (Bryman, 2011). Eftersom vi använder oss av observationer i 

kombination med informella samtal kan studiens trovärdighet stärkas på sådant vis att 

medverkande genom informella samtal har fått ge sin bild av det observerade. De informella 

samtalen har fungerat som ett lämpligt komplement för att skapa en rättvis bild av vissa 

uppmärksammade observationer och således har studiens trovärdighet ökat. Med grund i att 

samtliga observerade situationer inte är möjliga att diskutera under informella samtal kan det i 

rapportens färdigställda version förekomma beskrivningar som medverkande inte uppfattar 

som verkligheten. Med anledning av att dessa beskrivningar presenteras i en färdigställd rapport 

kommer det innebära att ändringar utifrån medverkandes önskemål inte kan tas i beaktning, 

vilket riskerar att försvaga studiens trovärdighet.  

 

Studiens pålitlighet är ytterligare ett kriterium i relation till tillförlitlighet och innefattar en 

granskning av forskningsprocessen i form av hur tydligt studien presenterar hur 

forskningsprocessen sett ut och hur vi gått tillväga (Bryman, 2011). Vi har i samtliga 

observationssituationer och informella samtal deltagit båda två för att skapa oss en gemensam 

bild av forskningsprocessen och insamlade data för att tydliggöra denna i rapporten. Det bör 

däremot belysas att det i slutändan är upp till läsare att avgöra huruvida denna beskrivning som 

framkommer i rapporten uppfyller den önskade tydligheten i relation till genomförandet. 

 

Studiens överförbarhet kan likställas med extern validitet vilken bygger hur tillförlitligt 

resultatet är och huruvida det går att generaliseras till andra situationer eller sammanhang 

(Bryman, 2011). Vår studie har inte omfattningen att den kan anses ha hög extern validitet. 

Detta med grund i att det enbart är den högskolepedagogiska grundkursen på Uppsala 

universitet som har studerats tillika enbart medverkande kursledares förhållningssätt. Att säga 

att studien är generaliserbar vore felaktigt med utgångspunkt i att det inte går att förutsätta att 

samtliga kursledare eller lärare som undervisar på Uppsala universitet förhåller sig på samma 

sätt i relation till normkritisk pedagogik. Denna studie kan främst synliggöra mönster som är 

förekommande i relation till normkritisk pedagogik, jämställdhet och makt i 

utbildningskontexten. 



 29 

 

Det sista kriteriet i relation till en studies tillförlitlighet handlar om en möjlighet att styrka och 

konfirmera och handlar i stort sett om objektivitet vid genomförande av studien. Vi som 

forskare ska agera i god tro och i den utsträckning det är möjligt inte låta egna värderingar eller 

teoretiska inriktningar påverka genomförandet. För att undvika detta har vi medvetet valt att 

sitta sida vid sida på samtliga observationer och informella samtal för att få en korrekt bild av 

det observerade.  
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6.    Resultat och analys               

I följande avsnitt kommer studiens insamlade material presenteras och analyseras i relation till 

studiens valda teoretiska utgångspunkt. Utifrån observationerna och de informella samtalen 

med både kursledare och kursdeltagare presenteras hur den normkritiska pedagogiken kommit 

till uttryck under undervisningen, samt på vilka sätt kursledare förhållit sig till normkritisk 

pedagogik i undervisningen.  

6.1 Ett medvetet förhållningssätt till normkritisk pedagogik i undervisningen 

Under observationerna valde vi att utifrån vårt observationsschema iaktta på vilka sätt 

kursledares medvetenhet kring normkritisk pedagogik kommit till uttryck genom handlingar 

eller interaktion. Utifrån observationerna kunde vi särskilt urskilja tre teman där kursledarna 

visat medvetenhet kring normkritisk pedagogik i undervisningen. Dessa teman presenteras i 

följande avsnitt och innefattar uppdelningen av arbetsgrupper, reflekterande gruppuppgifter 

som arbetssätt och genom att främja en inkluderande undervisning.  

6.1.1 Kursledarnas medvetenhet vid uppdelningen av arbetsgrupper  

Under inledningen av introduktionsdagen uppmärksammade vi att kursdeltagarna hade blivit 

uppdelade och placerade på fyra olika bord av kursledarna och att respektive bord var jämt 

fördelat i antal kvinnor och män. Vi uppmärksammade även att kursdeltagarna inte verkade 

bekanta med varandra sedan tidigare genom de samtal som försiggick i undervisningsrummet, 

om exempelvis bakgrund inom universitetet, innan första undervisningen inleddes. Syftet 

bakom indelningen av arbetsgrupperna förklarades senare under introduktionen genom att 

kursledaren förmedlade att kursdeltagarna som befann sig i undervisningsrummet kommer från 

olika institutioner samt att de har olika mycket erfarenhet avseende hur länge de har arbetat 

med undervisning på universitet. Kursledaren beskrev att de, med detta som grund, inför 

kursstart har försökt att skapa så heterogena grupper som möjligt genom att ta hänsyn till 

kursdeltagarnas kön, erfarenhet och vilken institution de arbetar på. Kursledarna uppfyller 

genom denna indelning av kursdeltagarna värdegrundskravet som innefattar att kursledarna har 

tagit hänsyn till och främjat kursdeltagarnas lika värde, möjligheter och rättigheter i 

utbildningskontexter (Kalonaityté, 2014). Detta för att möjliggöra att utbyte av erfarenheter och 

kunskap kursdeltagare emellan skulle vidgas, men även för att möjliggöra djupare diskussioner 

där olika perspektiv på fenomen fick ta plats. Citatet nedan är ett uttalande som kursledaren 
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framförde i undervisningsrummet i relation till de fördelar som presenterades med att skapa så 

heterogena grupper som möjligt: 

 

Vi som undervisar på universitet har ett ansvar i att redan i våra utbildningar främja och 

försöka skapa heterogena grupper vid exempelvis grupparbeten. Genom att ta in det 

tidigt i utbildningar kan vi förbereda studenter på vad som sedan förekommer i 

arbetslivet. (Informellt samtal med kursledare. 2019-04-12).  

 

Citatet framhåller hur kursledaren försöker förmedla betydelsen av att i utbildningar skapa så 

heterogena grupper som möjligt genom att kursledaren lyfter det till ett perspektiv utanför 

utbildningskontexten. Uttalandet tolkade vi på sådant vis att kursledaren menar att det är viktigt 

att lära sig arbeta tillsammans i situationer trots att individers eller gruppers åsikter och 

förhållningssätt skiljer sig åt, vilket är vanligt förekommande i arbetslivet. För att följa upp och 

få denna tolkning bekräftad valde vi under ett informellt samtal med en kursledare be hen 

förklara varför hen uttalat sig på sådant vis. Kursledaren berättade att det har funnits ett tydligt 

syfte till varför det här uttalandet skett. Hen menade att kursdeltagarna själva undervisar på 

universitet och det är därför betydelsefullt att förmedla principen av att det är viktigt att skapa 

så heterogena grupper som möjligt för att möjliggöra fullskaligt meningsfulla 

erfarenhetsutbyten där kön, kunskaper och erfarenheter blandas. Kursledaren fortsatte sin 

förklaring och berättade att syftet framförallt var att förmedla att kursdeltagarna, som själva i 

sina utbildningar möter studenter, bör reflektera kring fördelarna med heterogena 

gruppkonstellationer. Samtidigt uttryckte kursledaren att det inte räcker att de enbart förmedlar 

kunskap och information om detta under kursen och därför har kursledarna medvetet gjort en 

gruppindelning för att kursdeltagarna själva i praktiken får testa och se fördelarna med att arbeta 

på detta sätt. I relation till detta framkom ytterligare en anledning till valet av att dela in 

kursdeltagarna i förutbestämda grupper. Citatet nedan presenterar ett uttalande som en 

kursledare framför under en föreläsning:  

 

Det kan finnas nackdelar med att själv låta studenter välja grupper i arbeten. Risken för 

att en individ kanske inte blir vald eller inte känner sig välkommen ökar. Det är därför 

bra att ibland göra gruppindelningar för att undvika dessa delar. (Uttalande av 

kursledare. 2019-03-25).  
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Uttalandet framhäver en annan fördel med att dela in kursdeltagare i grupper som snarare 

handlar om att ingen ska lämnas utanför än att utbyte av kunskaper eller erfarenheter ska ske. 

Genom de uttalanden som kursledarna framfört förstår vi att kursledarna inför utbildningen har 

varit medvetna om att skapa inkluderande grupper där erfarenhet, kunskap och kön blandas och 

genom detta förhåller de sig till och utformar en mer hållbar- och könsmedveten pedagogik i 

undervisningen (Bromseth & Darj, 2010). Det handlar om att som kursledare se till att 

hierarkiska skillnader inte uppstår i undervisningen, det vill säga att vissa kursdeltagare inte 

privilegieras mer än andra i undervisningen. Genom att kursdeltagarna får arbeta i grupper där 

varierande erfarenhet och kunskap blandas ställs kursdeltagarna med samma villkor mot 

varandra att lyssna på varandras perspektiv och framföra sina tankar och funderingar i samma 

utsträckning vid gruppuppgifter. Därigenom begränsas möjligheten för att sociala 

meningsskapande processer där individer ges olika rättigheter och möjligheter baserat på kön 

att ta plats samt att mönster och normer som bidrar till maktstrukturer individer emellan skapas 

(Bromseth & Darj, 2010).  

 

När en talar om normkritisk pedagogik för den högre utbildningen framhävs betydelsen av att 

de som undervisar på universitet bör ha kunskap om hur sociala processer, normer och 

maktstrukturer förekommer i utbildningssituationer (Carstensen, 2006). Genom att kursledarna 

tydligt förmedlat syftet med gruppindelningen och presenterat flera perspektiv på varför en bör 

fundera kring gruppindelning i undervisningen har de förmedlat kunskap till kursdeltagarna om 

hur de själva kan arbeta i sina undervisningar med att undvika att maktstrukturer och 

ojämställda förhållanden uppstår. Det är däremot inte möjligt för kursledarna att utveckla 

normkritisk pedagogik i utbildningen genom att enbart tillföra ett moment, utan de bör snarare 

se normkritisk pedagogik som ett ständigt pågående arbete där de genom upprepade handlingar 

ser till att utmana normer i undervisningen (Bromseth & Darj, 2010). I följande avsnitt 

presenteras ytterligare ett moment som observerats under den högskolepedagogiska 

grundkursen som visar på vilket sätt kursledarna tänkt på att utveckla en normkritisk pedagogik 

i utbildningen genom flera moment.   

6.1.2 Reflekterande gruppuppgifter som arbetssätt 

Den observerade kursen har baserats på undervisning där kursledarna haft föreläsningar inför 

kursdeltagarna i kombination med grupp- och diskussionsuppgifter kopplat till det ämne som 

den dagens undervisning berört. Vi uppmärksammade att kursledarna hade utformat och 

planerat kortare gruppuppgifter som avbrott i föreläsningarna genomgående under kursen och 
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vi har utifrån dessa observationer valt att presentera två uppmärksammade grupp- och 

diskussionsuppgifter där kursledarna uppmanat kursdeltagarna att reflektera kring miljön i 

klassrummet och rollen som undervisare.  

 

Gruppuppgift 1: Denna gruppuppgift genomfördes under introduktionsdagen och handlade 

om att kursdeltagarna i sina indelade arbetsgrupper skulle diskutera vilket undervisningsklimat 

de upplever som bekvämt, tryggt och bra att föra diskussioner i, samt hur de anser att en 

kursledare bör förhålla sig i undervisningen. Kursledaren förmedlade att de under kursens gång 

kommer att arbeta i varierande arbetsgrupper och att det därför är viktigt med gott samarbete 

och bra miljö. Kursdeltagarna fick sedan i sina arbetsgrupper reflektera kring hur de anser att 

ett bra lärandeklimat är, hur de skulle vilja ha det i undervisningsrummet som de kommer 

befinna sig i under kommande veckor samt hur de anser att en kursledare bör förhålla sig i 

undervisningen. Varje grupp fick sedan skriva ner vad de ansåg som viktigt på ett stort papper 

som sedan fästes på väggarna i undervisningsrummet.  

 

Detta exempel från materialet är utvalt med anledning av att denna gruppuppgift indikerar att 

kursledarna under kursens inledande dag varit medvetna om att skapa förväntningar i 

undervisningen och sätta en prägel på hur samtliga i undervisningsrummet ska förhålla sig i 

fortsatt undervisning för att möjliggöra ett klimat där alla känner sig trygga och bekväma. Det 

som kursdeltagarna sammantaget kom fram till handlade i stort om att samtliga i gruppen ska 

vara öppna, inkluderande och våga ifrågasätta för att därmed skapa bra diskussioner kring 

undervisningsämnen. Genom att kursledarna redan i inledningen av kursen infört denna 

gruppuppgift bidrar de till att en norm om hur en bör förhålla sig i undervisningsrummet formas. 

Normkritisk pedagogik visar sig i denna kontext genom att kursledarna förhåller sig till och 

utformar en mer hållbar- och könsmedveten pedagogik i undervisningen genom att inkludera 

denna gruppuppgift (Bromseth och Darj, 2010). Genom att kursledarna låter samtliga 

kursdeltagare, oavsett kön och bakgrund, själva sätta en norm för vad som ska gälla i 

undervisningsrummet i relation till vad de finner som ett bekvämt och tryggt lärandeklimat 

skapas därmed möjlighet för samtliga kursdeltagare att med lika villkor genomföra utbildningen 

och lära. Ur denna aspekt blir det tydligt att normkritisk pedagogik bör ses som en ständigt 

pågående process genom att kursdeltagarna kommit överens om ett hållbart 

undervisningsklimat som ska gälla i undervisningsrummet och som samtliga ska förhålla sig 

efter under hela kursperioden (Bromseth och Darj, 2010). Nedan presenteras ytterligare en 
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observerad gruppuppgift som framhäver på vilka sätt kursledarna främjat att arbeta med ett 

normkritiskt pedagogiskt förhållningssätt som en process. 

 

Gruppuppgift 2: Vid ett tillfälle under den första kursveckan ombads kursdeltagarna att i slutet 

av dagen skriva en anonym lapp där de skulle skriva ner tre saker relaterat till den inledande 

veckan på kursen; vad som hittills varit bra med undervisningen, vad som varit mindre bra och 

slutligen vad kursledarna kan tänka på och förbättra gällande såväl undervisningens innehåll 

som sitt förhållningssätt. Denna uppgift uppmuntrade kursdeltagarna att kritiskt reflektera kring 

undervisningen i syfte att kunna förbättra den. Dagen efter återkopplade kursledarna till 

uppgiften och presenterade vad som framförts som bra, vad som framförts som mindre bra och 

vad de kommer att jobba mer med för att göra samtliga nöjda i fortsatt undervisning.  

 

Denna uppgift uppmuntrade såväl kursdeltagarna som kursledarna att reflektera över 

undervisningen. Kursdeltagarna fick dessutom reflektera kring kursledarnas förhållningssätt 

och kursledarna fick i sin tur reflektera över sitt eget förhållningssätt. Denna gruppuppgift visar 

att kursledarna infört ytterligare ett moment i undervisningen vilket indikerar på att de ser 

arbetet som en process där de kan utvecklas och förbättras (Bromseth & Darj, 2010). 

Normkritisk pedagogik handlar dessutom om att utmana normer i lärandeprocesser och genom 

att kursledarna införde denna gruppuppgift i undervisningen tillät de sig vara kritiska till sitt 

eget agerande och sina handlingar. Genom att kursledarna ställer sig kritiskt till sitt eget 

förhållningssätt och sina handlingar skapas en ökad medvetenhet vilket anses vara en av 

grundstenarna för möjligheten att bryta normativa föreställningar och makt som förekommer i 

undervisning och således utveckla ett normkritiskt förhållningssätt i undervisningen 

(Kalonaityté, 2014). 

6.1.3 En inkluderande undervisning  

Under vår observationsperiod uppmärksammade vi att kursledarna flertalet gånger tog upp 

begrepp som har betydelse i utvecklingen av en inkluderande undervisning där begrepp såsom 

toleranspedagogik, normkritisk pedagogik och jämställdhet presenterades. Vi 

uppmärksammade däremot att dessa begrepp endast togs upp och förklarades på ett allmänt och 

ytligt sätt och att det saknades en mer utförlig beskrivning av begreppens funktion och dess 

faktiska innebörd. Inte heller fick kursdeltagarna ta del av några konkreta exempel på vilken 

betydelse det har att främja detta i undervisningen. När dessa begrepp endast lämnas som 
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allmän information menar vi att det riskerar att bli svårt för kursdeltagarna att förstå hur de 

själva ska kunna applicera dessa begrepp i sin egen undervisning i framtiden. 

 

För att ta reda på om våra observationer stämde överens med hur kursdeltagarna uppfattade 

detta genomförde vi informella samtal med ett antal kursdeltagare. Vi ställde frågan om 

kursdeltagarna efter avslutad föreläsning om inkluderande undervisning upplevde att de har fått 

ökad kunskap om hur du de kan förhålla sig till normkritisk pedagogik i sin egen undervisning 

i framtiden. Utifrån de informella samtal som genomfördes framkom det en viss osäkerhet av 

flertal kursdeltagare kring frågan om de ansåg sig fått verktyg för hur de kan förhålla sig till 

normkritisk pedagogik i undervisning. Detta bekräftar till viss del våra observationer och vi 

tolkar därför detta på sådant vis att det för kursdeltagarna kan finnas en viss upplevd svårighet 

och begränsning i att applicera och arbeta med begrepp som toleranspedagogik, normkritisk 

pedagogik och jämställdhet i egen undervisning när begreppen inte tydliggjorts genom konkreta 

exempel eller genom diskussion.  

 

Vi vill lyfta fram detta exempel eftersom ett av kursmålen med hela kursen är att kursdeltagarna 

ska kunna analysera undervisning och lärande i ljuset av normkritik, vilket vi genom våra 

informella samtal med kursdeltagare fått indikation på att kursmålet inte är fullständigt uppnått. 

Vi är medvetna om att det kan finnas andra faktorer såsom intresse och uppmärksamhet på 

föreläsningen som spelar roll, men en av faktorerna är trots detta sättet kursledarna förmedlar 

begreppen på under undervisningen. Detta kopplas återigen till stor del till vad Bramstedt & 

Darj (2010) menar på är avgörande för möjligheten att kunna utveckla normkritisk pedagogik i 

undervisning där det är viktigt att förstå det som en kontinuerlig process och inte något som en 

tillför eller tar hänsyn till under ett tillfälle. När begreppen enbart beskrivs med ren information 

och inte diskuteras, sätts in olika perspektiv eller problematiseras visar det sig finnas svårigheter 

med att förstå vilket agerande och förhållningssätt som bör relateras till begreppet. Detta leder 

oss in på en annan situation som uppstod under våra observationer där kursdeltagarna fick 

möjlighet att diskutera innebörden av inkluderande undervisning och hur en som undervisare 

bör förhålla sig till detta. I relation till detta uttryckte en kursledare sig som citatet nedan lyder:  

 

Man ska inte vara normbrytande bara för att. Det bör finnas ett tydligt syfte till varför 

man är det. Att vara normbrytande och kreativ kan ske verbalt och fysiskt beroende på 

hur vi förhåller och uttrycker oss i olika situationer. (Uttalande av kursledare. 2019-03-

27).  
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Kursledaren vill genom sitt uttalande förmedla att det bör finnas ett syfte till varför en i 

undervisning är normbrytande och att en som undervisare kan utmana normer genom att 

uttrycka sig och förhålla sig på olika sätt. I diskussion med en kursdeltagare instämmer däremot 

kursledaren på att det ibland kan vara bättre att följa den struktur och de normer som finns i 

undervisningsrummet och vara “tråkig” för att upprätthålla ordningen. I detta exempel visas 

hur kursledare kan ge missvisande signaler i fråga om att skapa en inkluderande undervisning. 

Vi menar att kursledaren i denna situation hade kunnat förmedla innebörden av att vara 

normbrytande och arbeta för en inkluderande undervisning i syfte att bidra till att samtliga i 

undervisningsrummet behandlas med lika värde (Kalonaityté, 2014). Med detta vill vi belysa 

det engagemang och den reflektion som krävs kring hur en som undervisare kan förhålla sig i 

undervisning samt på vilka sätt en kan arbeta med att inkludera samtliga kursdeltagare. 

Budskapet som ges från kursledare kan anses vara ledord som kursdeltagarna i framtiden kan 

ta med sig i sin egen undervisning och därför bör kursledare lyfta fram och förmedla betydelsen 

av en inkluderande undervisning. 

 

Under en av kursens föreläsningar förekom en diskussion om omedvetna normer som finns 

inom utbildningskontexter, inte bara kring kön utan även andra faktorer som kan bidra till eller 

försvåra möjligheten till lärande. Kursledaren förmedlade i relation till dessa diskussioner att 

möjligheten för en person att identifiera sig med en grupp har visat sig ha effekter för lärandet. 

Kursledaren beskrev att det inte handlar om att individen i fråga inte har den intellektuella 

förmågan utan att det snarare är möjligheten som ges till en individ som påverkar lärandet. 

Under ett av undervisningsmomenten fick kursdeltagarna diskutera olika lärstrategier; en 

diskussion med syfte att öppna upp, förstå och problematisera lärandet och hur en kan hitta 

strategier för att underlätta inlärningen och undervisningen för samtliga studenter. Detta för att 

få ökad förståelse för att alla lär sig på olika sätt samt få ökad kunskap kring hur en kan bemöta 

de flesta studenter med diverse svårigheter och hinder. När lärandeprocesser skapas behövs 

normativa föreställningar ifrågasättas och genom att låta kursdeltagarna diskutera lärarens roll 

och lärstrategier skapades utrymme för kursledaren att förmedla betydelsen av detta till 

kursdeltagarna. Kursledaren förmedlade att det handlar om att som undervisare kritiskt 

ifrågasätta och bryta föreställningen om att alla lär sig på ett sätt genom att uppmärksamma på 

vilka sätt en undervisare kan bidra med att inkludera samtliga i undervisningen (Bramstedt & 

Darj, 2010). I detta exempel visas hur kursledarna implicit, genom diskussionen lyckats 

inkludera normkritisk pedagogik i undervisningen.   



 37 

6.2 Strävan mot en undervisning där jämställdhet mellan kvinnor och män 

främjas 

Med utgångspunkt från vårt observationsschema valde vi under våra observationer att iaktta på 

vilka sätt kursledare inkluderat kvinnors och mäns erfarenheter och kunskaper i undervisningen 

likvärdigt. Utifrån observationerna kunde vi särskilt urskilja två teman som framhäver på vilka 

sätt kursledarna främjat och förmedlat vikten av jämställdhet i undervisningen.  

6.2.1 Kursledarnas sätt att förmedla vikten av jämställdhet  

Under introduktionsdagen gick en av kursledarna genom samtliga kursmål och förklarade varje 

kursmål och dess syfte. Ett av kursmålen som presenterades handlade om att kursdeltagarna 

efter genomförd kurs ska kunna analysera den egna undervisningen och sitt lärande i ljuset av 

heterogenitet, genus, normkritik samt hållbar utveckling och utifrån dessa perspektiv reflektera 

kring hur en kan arbeta för att främja en mer jämställd och inkluderande undervisning. I relation 

till redogörelsen av vilka kursmål som ska uppnås presenterade kursledaren oss som 

observatörer och det uppdrag som vi skulle genomföra, men även de mål som de strävar efter 

att nå genom att låta oss observera kursen; att utveckla en mer normkritisk pedagogik i 

utbildningen. Genom att vi inför kursstart informerat kursledarna om vår närvaro finns det en 

eventuell risk och möjlighet att kursledarna redan innan kursens start har reflekterat och 

granskat sig själva som undervisare, men även deras undervisning i form av att framhäva att 

kursen behandlar viktiga teman såsom inkludering, jämställdhet och normkritik i 

undervisningen. Vår närvaro i form av studiens genomförande har således eventuellt redan inför 

kursstart bidragit till att kursledarnas medvetenhet ökat och således har normkritisk pedagogik 

möjligtvis framhävts på ett tydligare sätt i jämförelse mot om de inte hade vetat att vi skulle 

komma och observera.  

 

I relation till vår forskningsfråga; på vilka sätt kursledare inkluderar kvinnors och mäns 

erfarenheter och kunskaper i undervisningen framkom en situation som visade sig 

beaktansvärd. Under introduktionsföreläsningen första kursdagen presenterade en kursledare 

begrepp som hen menade kunde relateras till och var betydelsefulla för den högre utbildningen. 

Vi som observatörer uppmärksammade att de begrepp som kursledaren valt att lyfta fram inte 

kopplade an till något av de kursmål som tidigare under kursen presenterats gällande 

heterogenitet, genus och normkritik. De begrepp som istället valdes att lyftas fram var 

exempelvis bildning, utbildning och studentinflytande i syfte att visa på vilka olika ord som var 

aktuella inom debatten för den högre utbildningen idag. Vi uppmärksammade att begrepp som 
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inkludering, jämställdhet eller normkritisk pedagogik inte lyftes fram och funderade över varför 

dessa väsentliga begrepp som finns med i såväl lagtext genom kunskapskravet som i debatter, 

policys och styrdokument inte fick träda fram i just den här situationen (Kalonaityté, 2014). 

Detta exempel visar på att kursledarna vid detta inledande föreläsningstillfälle som syftat till 

att skapa förståelse för högre utbildning inte framhäver begrepp och förhållningssätt som 

beskriver på vilka sätt en som utbildare kan främja jämställdhet och inkludera samtliga 

studenters erfarenheter och kunskaper likvärdigt, vilket anses vara en viktig diskussion inom 

utbildningskontexten idag. Det kan å andra sidan vara så att kursledarna valt att spara dessa 

begrepp till ett senare föreläsningstillfälle under kursen och därför medvetet valt att exkludera 

begreppen från diskussionen i just i denna situation. Vi kan därför inte, genom att enbart se till 

detta exempel, dra slutsatsen om att kursledarna brister i sitt arbete kring att inkludera kvinnors 

och mäns erfarenheter och kunskaper i undervisningen. Vi menar däremot att det utifrån ett 

normkritiskt förhållningssätt är betydelsefullt att vid diskussioner likt denna om viktiga begrepp 

inom högre utbildning lyfta fram och poängtera vikten av att arbeta jämställt och normkritiskt 

i utbildningskontexten.  

 

För att observera jämställdhet och på vilka sätt det kom till uttryck i undervisningen valde vi 

att räkna på antalet kvinnliga och manliga exempel som av kursledarna lyftes fram under 

kursens gång. Dessa exempel är räknade under samtliga observerade tillfällen med anledning 

av att vi ville få en överblick kring vilka exempel som fick träda fram och hur medvetet det var 

från kursledarna att poängtera eller belysa dessa exempel. Syftet med att räkna på kvinnliga och 

manliga exempel låg även i att ur ett närmare perspektiv undersöka om det fanns någon skillnad 

i omfattningen, eller om det visade sig vara jämt fördelat i exemplen som togs upp. Resultatet 

visade att det inte var en jämn fördelning mellan kvinnliga och manliga exempel. Mer konkret 

visade resultatet att det endast vid 3 tillfällen presenterades kvinnliga exempel i relation till 

manliga som presenterades genom 13 exempel. Dessa exempel var allt från Youtube-klipp med 

Obama och Björn Gustavsson till manliga teoretiker som fått ta plats i undervisningen. Vi vill 

poängtera att detta var något som kursledarna stundvis själva uppmärksammade under vissa 

tillfällen och vid ett tillfälle uttryckte en kursledare tydligt “ja, som ni ser här är det ett manligt 

exempel” (Uttalande av kursledare. 2019-03-28).  

 

Detta korta uttalande av kursledaren visade på en medvetenhet kring att ett manligt exempel 

lyfts fram, men kursledaren valde i denna situation att inte problematisera eller skapa dialog 

kring varför det specifika exemplet presenterats. Kursledaren hade genom sitt uttalande kunnat 
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problematisera vilka normativa föreställningar som det valda exemplet sänder ut och skapa 

dialog kring detta med kursdeltagarna för att inte enbart lämna sitt uttalande som ett 

konstaterande. Det valda exemplet lyfts fram med anledning av att en av de främsta uppgifterna 

en som pedagog har är att skapa självmedvetenhet och rannsaka sig i hur normkritisk en är i sin 

undervisning, samt att reflektera över sitt agerande och vad det egna agerandet bidrar med som 

inte ifrågasätts (Wedin, 2011). Exemplet framhäver innebörden av att som kursledare vara 

uppmärksam och medveten om vilken föreställning som förmedlas till kursdeltagarna i form av 

kvinnliga och manliga exempel som tas upp i undervisningen. 

6.2.2 Talutrymme i undervisningen 

Under våra observationer valde vi att uppmärksamma variationen av talutrymme i 

undervisningsrummet och i vilken utsträckning detta skiljde sig mellan kursdeltagarna samt hur 

kursledaren förhöll sig till detta. Vi vill återigen uppmärksamma att fördelningen mellan 

kvinnor och män i undervisningsrummet var jämt fördelat under kursen, både i den stora 

gruppen av samtliga som gick kursen och i de arbetsgrupper som de blev indelade i. Som 

komplement till vår observation av talutrymme valde vi att genom informella samtal med 

stundvis olika kursdeltagare undersöka om de upplevde att de vågade ta för sig och uttrycka sig 

i undervisningen. Resultatet visade att samtliga deltagare uttryckte att de upplevde att de hade 

utrymme till och vågade ta för sig i undervisningsrummet. Detta resultat förknippas positivt 

med vad Kalonaityté (2014) presenterar som likabehandlingskravet som avser att utbildning 

bör vara utformad på sådant vis att den tillåter såväl kvinnliga som manliga kursdeltagare att 

med samma möjligheter delta i och slutföra kursen. Vid ett av de informella samtalen vi 

genomförde om talutrymme uttryckte sig en kursdeltagare som följande:  

 

Det är skillnad mellan hur kursledarna fördelar ordet ibland men detta är ingenting som 

påverkar mig. Jag vågar uttrycka det jag vill och säga vad jag tycker, men jag märker i 

rummet att det bemöts lite olika beroende på vem som uttalar sig. (Informellt samtal 

med kursdeltagare. 2019-04-09).  

 

Citatet förtydligar en kursdeltagares upplevelse av talutrymmet i undervisningen. Uttalandet 

fick betydelse för våra fortsatta observationer då vi under tre heldagar motsvarande 24 timmar 

valde att räkna på fördelningen av talutrymmet i undervisningsrummet. Det visade sig att 

manliga kursdeltagare generellt tog mer plats och uttryckte sig mer öppet, det vill säga talade 

rakt ut, i relation till kursledarens frågor än vad kvinnliga kursdeltagare gjorde. Vi valde även 
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att räkna antal gånger som en kvinnlig respektive manlig kursdeltagare talade öppet i relation 

till kursledarens frågor, det vill säga själv valde att räcka upp handen eller tala rakt ut. Resultatet 

visade att manliga kursdeltagare till 59% uttryckte sig öppet i relation till kursledarens frågor i 

jämförelse mot de kvinnliga kursdeltagarna som stod för resterande 41%. Vi uppmärksammade 

däremot att vid de tillfällen som kvinnliga kursdeltagare ville göra sig hörda valde de att visa 

detta genom handuppräckning i jämförelse med männen som majoriteten av tillfällena talade 

rakt ut.  

Kursledarna uppfyller den kvantitativa anblicken av jämställdhet, det vill säga att de oavsett 

situationer samt vid indelning av arbetsgrupper försökt nå en jämn fördelning av kvinnor 

respektive män i indelningen (Wedin, 2011). Den kvalitativa anblicken handlar främst om att 

en som undervisare bör främja både kvinnors och mäns erfarenheter och kunskaper genom att 

låta samtliga träda fram med lika mycket makt och påverkan och således värderas likvärdigt i 

undervisningen (Wedin, 2011). I relation till den kvalitativa anblicken valde vi att vid ett 

informellt samtal med en kursdeltagare fråga om hur hen upplevde att kursledarna främjar 

kvinnors och mäns erfarenheter och kunskaper i undervisningen. Kursdeltagaren svarade:  

 

Jag har reflekterat över att kursledarna inte alltid aktivt fördelar ordet i klassrummet när 

en fråga ställs, utan att vi kursdeltagare snarare "tar" ordet på eget initiativ vilket som 

alltid gör att vissa kursdeltagare kommer att få mer utrymme än andra. Många av de 

som oftast uttrycker sig är män, men inte alltid. Jag har reflekterat över att det även 

fanns manliga kursdeltagare som i princip inte säger ett ord i undervisningen. Jag anser 

att kursledarna hade kunnat inkludera dessa mer aktivt. (Informellt samtal med 

kursdeltagare. 2019-04-09).  

 

I citatet beskrivs hur kursdeltagare själv får ta ordet när en fråga ställs av kursledaren eller när 

de vill uttala sig samt att det skiljer sig i vilken utsträckning olika kursdeltagare väljer att göra 

det. Citatet är intressant med anledning av att kursdeltagaren poängterar på att det finns manliga 

kursdeltagare som visar sig mer passiva i undervisningen och därför kan vårt resultat, att 

manliga kursdeltagare tar ordet i högre utsträckning än kvinnliga kursdeltagare i 

undervisningen, sättas i relation till att kursledarna på ett bättre sätt hade kunnat inkludera 

samtliga kursdeltagare, oavsett kön, i undervisningen. 

 

I observationerna uppmärksammades situationer där kursledarna i större utsträckning valde att 

tilltala personer som satt långt fram i undervisningsrummet. Ett exempel var en situation där en 
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manlig kursdeltagare blev tilltalad tre gånger, trots att kvinnliga kursdeltagare räckte upp 

handen och ville uttrycka sig. I denna situation riktade kursledaren inte sitt fokus mot hela 

gruppen utan det riktades främst mot en kursdeltagare som satt långt fram i 

undervisningsrummet. Vi kunde genom observationer se att när en kursdeltagare som satt långt 

fram i undervisningsrummet fick utrymme att ta plats och uppmärksamhet av kursledaren 

verkar detta ha bidragit till att denna kursdeltagare fortsättningsvis vågade uttrycka sig öppet 

och få en närmare dialog med kursledaren. Vi observerade även att det under kursens gång 

endast vid ett tillfälle skedde en omstrukturering av bordsplaceringen och att de fanns delade 

meningar mellan kursledarna på huruvida en bör omplacera grupperna under kursen. Genom 

våra observationer kunde vi se vilka personer som fick synas och få närmare kontakt med 

kursledare, vilket var något vi kunde koppla samman till närheten i form av placeringen i 

undervisningsrummet. En inkluderande undervisning lägger ansvar på kursledare att visa att de 

ser samtliga och även är medvetna om att göra samtliga synliga vilket kan relateras till vad 

Wedin (2009) menar; att en som undervisare i relation till normkritisk pedagogik har ett ansvar 

i att göra sig medveten, reflektera och få syn på vilka handlingar och normer som skapas i 

undervisningsrummet. Det handlar i denna situation om att som kursledare göra sig medveten 

om talutrymmet samt vilka ges legitimitet till att synas och höras i undervisningen för att sedan 

förändra sitt förhållningssätt i syfte att skapa en mer inkluderande och jämställd undervisning.  

6.3 Maktens utrymme i undervisningen 

Under observationerna valde vi utifrån vårt observationsschema iaktta på vilka sätt kursledarna 

använt sig av makt i undervisningen genom handlingar och i interaktionen med kursdeltagarna. 

Makt i denna kontext syftar till kursledarnas tolkningsföreträde i form av att förmedla 

information och kunskap till kursdeltagarna samt styra undervisningen framåt. Utifrån våra 

observationer kunde vi särskilt urskilja två teman på vilka sätt makt i olika utsträckning visat 

sig i undervisningen. Dessa teman presenteras i följande avsnitt och berör kursdeltagarnas 

möjlighet att uttrycka sig och ifrågasätta samt på vilka sätt kursledarnas makt yttras i 

undervisningen.  

6.3.1 Kursdeltagarnas möjlighet att uttrycka sig och ifrågasätta 

Vi har under vår observationsperiod observerat 4 kursledare varav samtliga under sina 

undervisningstillfällen tydligt har förmedlat information om och uppmuntrat kursdeltagarna att 

våga uttala sig, ifrågasätta och skapa diskussioner i undervisningen. Hur denna information och 
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uppmuntran förmedlats har skiljt sig åt och i följande stycken presenterar vi två sådana 

observerade situationer.  

 

Situation 1: Kursledaren inledde med att presentera dagens undervisningsämne och 

uppmuntrade sedan kursdeltagarna att ifrågasätta och ställa frågor. Kursledaren uttryckte även 

en vilja om att kursdeltagarna gärna fick rätta hen om de hade någon idé om andra bättre sätt 

att tänka kring ämnet. Kursledaren betonade att det i undervisningsrummet kan finnas 

kursdeltagare som är mer erfarna än hen i det ämne som dagens undervisning skulle handla om 

och uppmuntrade därför till diskussion i ämnet. Hen fortsatte sedan undervisningen som vanligt 

men var kontinuerligt uppmärksam på frågor och ställde öppna frågor till kursdeltagarna om 

deras tankar kring ämnet.  

 

Vi tolkade denna situation på sådant vis att kursledaren, trots den uppgift och makt i form det 

tolkningsföreträde hen besitter i att förmedla information och kunskap till kursdeltagarna samt 

styra undervisningen framåt, skapar en balans av makt i undervisningsrummet. Detta genom att 

poängtera att hen inte är kunskapsbärare med det definitiva svaret på vad som är rätt och fel 

sätt att tänka kring undervisningsämnet, utan istället kontinuerligt öppna upp för diskussion och 

dialog kring ämnet. Hen uttryckte även att det i undervisningsrummet kunde finnas 

kursdeltagare med mer erfarenhet och kunskap att förmedla och förhöll sig därför öppen till 

detta, det vill säga till att dela tolkningsföreträdet. 

 

Situation 2: Kursledaren inledde undervisningen med att presentera dagens 

undervisningsämne och uttryckte sig om att det kunde finnas kursdeltagare i 

undervisningsrummet som har mer kunskap än hen själv som undervisare och att de 

tillsammans skulle försöka besvara frågor och oklarheter som uppstod under undervisningen. 

Denna information, om att det kan finnas andra i undervisningsrummet som kan mer än hen 

själv, förmedlades sedan upprepade gånger kontinuerligt under undervisningen. 

 

Vi tolkade inledningsvis denna situation på sådant vis att kursledaren skapade en balans av 

makt i undervisningsrummet genom att lägga sig på en nivå där hen, tillsammans med 

kursdeltagarna, skulle försöka besvara frågor och oklarheter. Vid denna tidpunkt 

uppmärksammade vi att kursdeltagarna var aktiva i diskussioner. När kursledaren sedan 

upprepade denna information kontinuerligt lade vi märke till att djupare diskussioner i 

undervisningsrummet avtog. Det kan finnas flera orsaker till varför kursdeltagarnas delaktighet 
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i undervisningen avtog såsom tid på dagen, undervisningsämne och intresse men vi menar att i 

en situation där kursdeltagare befinner sig i en utbildningskontext där de ska lära sig utav en 

kursledare kan det krävas att viss makt framträder hos kursledaren i form av att med säkerhet 

kunna förmedla information och kunskap till kursdeltagarna samt styra undervisningen framåt. 

Makt relaterat till normkritisk pedagogik belyser vikten av att i utbildningssituationer vara 

normmedveten och synliggöra de normer som finns i utbildningskontexter som kan bidra till 

maktobalanser. Ovanstående två situationer kan kopplas till den relation mellan normer och 

makt som kan beskrivas som sociala osynliga regler som styr beteenden (Wedin, 2009). I de 

två presenterade exemplen visar vi på vilka sätt kursledarna försöker tydliggöra och förhålla 

sig till en norm där alla ska få lika utrymme att yttra sig och vara delaktiga i undervisningen 

och på så vis skapa en typ av maktbalans i form av att tolkningsföreträdet fördelas jämnt i 

undervisningsrummet. Om tolkningsföreträdet inte fördelas jämnt skapas en obalans i makt 

mellan individer och grupper, det vill säga möjligheten och legitimiteten att påverka en viss 

kontext, vilket kan riskera att leda till minskad jämställdhet (Wedin, 2009). Genom att 

kursledarna försöker förmedla att de i undervisningsrummet är där för att lära sig tillsammans, 

genom diskussion och dialog, bygger de upp en möjlighet och legitimitet för samtliga 

kursdeltagare att påverka utbildningskontexten och således främja ett jämställt 

undervisningsrum i relation till delaktighet. Vi uppmärksammade däremot att när 

kursdeltagarna i situation 2 genom kursledarens förhållningssätt gavs en hög grad av legitimitet 

och möjlighet att påverka utbildningskontexten avtog diskussionerna i undervisningsrummet. 

Det handlar om att finna en balans i hur mycket makt som krävs för att undervisningen ska flyta 

på och för att lärande ska kunna ske. Relaterat till denna maktbalans uppmärksammade vi ett 

uttalande från en kursledare under en undervisning vilket presenteras i citatet nedan: 

 

Makt ska inte endast vara till för lärare utan det är viktigt att hitta en balans i makt 

mellan lärare och studenter i utbildningskontexten för lärandets skull. (Uttalande av 

kursledare. 2019-03-27).  

 

Citatet visar på kursledarens medvetenhet om att makt förekommer i undervisningsrummet och 

att hen besitter en maktposition, samtidigt som hen förmedlar att det är viktigt att finna en balans 

i makt för att skapa goda förhållanden för lärande. Makt bygger på individuella tankar samt 

sociala och mellanmänskliga möten och handlingar, där en behöver arbeta med båda delar för 

att skapa maktbalans i utbildningskontexter (Wedin, 2011). Genom att kursledarna reflekterar 

kring sin egen maktposition samt belyser maktens plats i utbildningskontexten i kombination 
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med att de uppmuntrar kursdeltagarna till att vara aktiva och ifrågasättande i undervisningen, 

främjar de att makt inte ska ta plats ur en negativ aspekt i undervisningsrummet.   

6.3.2 Kursledares makt i undervisningen 

Utifrån normkritisk pedagogik är det viktigt att som kursledare identifiera och analysera vilka 

maktrelationer som yttrar sig i utbildningskontexter, men även ta sig tid till att reflektera över 

på vilka sätt dessa maktrelationer utmanas eller hålls osynliggjorda (Bromseth & Darj, 2010). 

I relation till detta ställde vi under ett informellt samtal med en kursledare frågan ”hur tänker 

du kring makt kopplat till din position som kursledare?”. Nedan citat presenterar kursledarens 

svar på frågan: 

 

Någon sorts makt finns eftersom man har planerat vad som ska hända, men samtidigt 

försöker jag ha ett flexibelt förhållningssätt för att få fram vad kursdeltagarna tycker 

och tänker. Men i slutändan är det jag styr vad som ska hända, så det är på ett sätt makt. 

Vid diskussioner vill man att olika personer och olika erfarenheter kommer till tals. Då 

yttrar sig makt mellan kursdeltagare. Då måste jag gå in och styra och försöka vrida på 

det, exempelvis om någon kursdeltagare förringar något någon annan säger. Ibland 

måste man gå in och styra, men där förekommer makt i mer i ett syfte att skapa 

jämställdhet. (Informellt samtal med kursledare. 2019-04-12).  

 

Citatet visar på kursledarens medvetenhet om att hen besitter en form av makt utifrån sin 

position som kursledare, men uttrycker även att det är viktigt att vara flexibel och lyssna på vad 

kursdeltagarna säger. Genom uttalandet kan däremot utläsas att makt utifrån rollen som 

kursledare i viss utsträckning är nödvändig eftersom det i slutändan är kursledaren själv som 

styr vad som ska hända i undervisningsrummet. I relation till detta presenterar kursledaren att 

hen är medveten om att skapa jämställdhet i utbildningskontexten och därför kan viss makt 

användas för att skapa utjämnande sociala processer där samtliga kursdeltagares ord, 

erfarenheter och uttalanden värderas lika högt. Detta kan kopplas till vad Bromseth och Darj 

(2010) menar om att jämställdhet i utbildningskontexter påverkas av sociala processer där 

handlingar, sätt att tänka och interaktioner mellan kursledare och kursdeltagare bidrar till att 

normer skapas, återskapas och upprätthålls. Genom att kursledaren är medveten om att skapa 

jämställdhet i undervisningsrummet kan hen använda sin makt som verktyg för att se till att 

normen i undervisningsrummet upprätthålls. En obalans i jämställdhet kan förstås genom olika 

maktstrukturer där individer eller grupper över- eller underordnas i samhället (Bromseth och 
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Darj, 2010). Med grund i att kursdeltagarna har olika mycket erfarenhet och har olika bakgrund 

anses makt ur denna aspekten vara ett fungerande verktyg för att se till att normen om att alla 

ska ges möjlighet att uttrycka sig upprätthålls.  

 

Vi har under våra observationer uppmärksammat att makt, det vill säga kursledarnas 

tolkningsföreträde i form av att förmedla information och kunskap till kursdeltagarna samt styra 

undervisningen framåt, har yttrat sig på olika sätt beroende på vilken kursledare som har 

undervisat. I följande avsnitt presenterar vi två observerade förhållningssätt hos kursledarna på 

vilket sätt makt kommit till uttryck i undervisningen. Inför presentationen av dessa observerade 

förhållningssätt vill vi påminna om att kursdeltagarna under introduktionen genom diskussioner 

kommit överens om en norm som ska gälla i undervisningsrummet, nämligen att samtliga ska 

vara öppna, inkluderande och våga ifrågasätta för att skapa goda diskussioner kring 

undervisningsämnen. Genom att kursledarna använder sig av makt i olika utsträckning utmanas 

kursdeltagarna att trots denna makt förhålla sig till de normer de kommit överens om. 

Kursdeltagarna tvingas anpassa sig förhålla sig till normen trots förändrade sociala situationer. 

I exemplen nedan förtydligas detta: 

 

Förhållningssätt 1: Kursledarens förhållningssätt mot kursdeltagarna är öppet och 

inkluderande. Klimatet är öppet på det viset att kursledaren uppmuntrar gruppen att ställa frågor 

och uttrycka sina tankar och känslor kring ämnet de pratar om. Hen är däremot rak och konkret 

i vad som förväntas av kursdeltagarna under undervisningen genom att hen tydligt förklarar 

diskussionsuppgifter och sätter upp tydliga riktlinjer för att undervisningen ska flyta på. 

Kursledaren har översikt över hela gruppen och ifrågasätter kursdeltagarna med motfrågor för 

att skapa diskussion. Förhållningssättet är inkluderande eftersom kursledaren framhäver flera 

olika perspektiv som lyfts fram i gruppdiskussioner och diskuterar tillsammans med 

kursdeltagarna om tankar och funderingar kopplat till det ämne som lyfts upp.  

 

Förhållningssätt 2: Kursledarens uttalade förhållningssätt mot kursdeltagarna är öppet och 

inkluderande, men samtidigt uppfattar vi att vissa delar är mer stängda och bestämda i form av 

att kursledaren tydligt och konkret markerar vad som förväntas av kursdeltagarna utan att öppna 

upp för frågor och diskussion gällande de uppgifter som ges ut. I relation till diskussioner i 

undervisningsrummet är kursledaren rak med vad hen tycker och föredrar kopplat till en 

kursdeltagares uttalande och det förekommer även situationer då kursledaren avbryter 
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kursdeltagare. Det kan uppfattas som att kursledaren försöker driva på ett moment som är 

utdraget, vilket resulterar i att det blir ett hårt och strikt förhållningssätt mot gruppen.  

 

Utifrån dessa två exemplen kan vi se att kursledarna har förhållningssätt som skiljer sig åt. En 

utav kursledarna visade på ett mer strikt och rakt förhållningssätt än den andra som hade ett 

mer öppet och inkluderande förhållningssätt. Dessa observerade förhållningssätt är exempel på 

två sociala situationer där kursdeltagarna utmanas att förhålla sig till de normer som de kommit 

överens om att samtliga ska vara öppna, inkluderande och våga ifrågasätta för att skapa goda 

diskussioner kring undervisningsämnen. Vi observerade i dessa exemplen ingen skillnad i 

omfattningen på hur ofta kursdeltagarna uttryckt sig eller bidragit till att skapa diskussioner, 

men som Bromseth och Darj (2010) poängterar är det viktigt utifrån en normkritisk pedagogik 

att som kursledare identifiera och analysera vilka maktrelationer som yttrar sig i 

utbildningskontexten, men även ta sig tid att reflektera över på vilka sätt dessa maktrelationer 

utmanas eller hålls osynliggjorda. Genom att tydliggöra dessa två exempel och framhäva 

kursledarnas skillnader i förhållningssätt kan en som kursledare reflektera kring hur detta i ett 

längre perspektiv kan påverka kursdeltagarnas delaktighet i undervisningen.  

 

Under vår observationsperiod uppmärksammade vi särskilt en situation som tydligt knyter an 

till hur makt kan användas för att undvika att någon eller något som någon sagt eller gjort 

förringas. En av kursledarna lyfter i denna situation fram att olikheter är bra och att man bör 

omfamna dessa och göra det bästa av det. Genom att belysa detta förtydligar kursledaren att det 

avvikande inte bör ses som något negativt. Det är när vi försöker förstå vad som är normalt som 

vi samtidigt bör lyfta fram vad som anses avvikande och diskutera detta, vilket kursledaren gör 

på ett tydligt och uppmuntrande sätt i denna situation (Wedin, 2009). 

6.4 Sammanfattning av resultat och analys 

Utifrån våra observationer har vi sammanfattningsvis kunnat analysera hur kursledarnas 

medvetenhet kring normkritisk pedagogik har visat sig genom moment såsom gruppindelning 

och reflekterande gruppuppgifter i syfte att skapa en inkluderande undervisning. Att utveckla 

normkritisk pedagogik i undervisningen handlar om att kursledarna behöver förstå att arbetet 

är en levande och pågående process där självreflektion och medvetenhet är grundstenarna i 

arbetet, vilket framgick genom att kursledarna inför kursstart hade försökt att skapa så 

heterogena grupper som möjligt genom att ta hänsyn till kursdeltagarnas kön, erfarenhet och 

vilken institution de arbetar på. Detta i syfte att möjliggöra fullskaligt meningsfulla 
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erfarenhetsutbyten i undervisningen. Kursledarnas medvetenhet kring normkritisk pedagogik 

visade sig dessutom i utformningen av gruppuppgifter där kursdeltagarna fått reflektera över 

vilket undervisningsklimat och förhållningssätt av kursledarna som uppskattas i ett 

undervisningsrum och utifrån detta utforma en norm som kom att gälla i undervisningsrummet.  

Genom våra observationer har vi även kunnat se på vilka sätt kursledare främjat kvinnors och 

mäns kunskaper och erfarenheter i undervisningen. Vi har i resultatet framfört en analys kring 

betydelsen av att framhäva normkritisk pedagogik i undervisningen och beskriva på vilka sätt 

en som utbildare kan främja jämställdhet och inkludera samtliga kursdeltagares, såväl kvinnliga 

som manliga, erfarenheter och kunskaper likvärdigt i undervisningen. I relation till kursledarnas 

sätt att främja kvinnors och mäns kunskaper och erfarenheter likvärdigt har vi dessutom 

analyserat fördelningen av talutrymme i undervisningsrummet och reflekterat kring betydelsen 

av kursdeltagarnas position i förhållande till kursledare i undervisningsrummet. 

 

Slutligen innehåller avsnittet om makt en analys av våra observationer där vi sett att kursledarna 

i olika situationer har påvisat makt, inte minst i syfte att skapa en inkluderande och jämställd 

undervisning. Genom ett informellt samtal med en kursledare fick vi information om hur denna 

person tänker kring makt kopplat till sin position som kursledare. Genom samtalet fick vi fram 

att kursledaren var medveten om att hen besitter en form av makt utifrån sin position som 

kursledare, men samtidigt förmedlade hen att det är viktigt att vara flexibel och lyssna på vad 

kursdeltagarna säger och således ge de tolkningsföreträde i vissa situationer. Avsnittet 

presenterar två situationer där makt yttrat sig på olika sätt, men där båda situationer har 

gemensamt att kursledarna genom sin makt försökt att skapa en mer hållbar, jämställd och 

inkluderande undervisning.  
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7.    Sammanfattande diskussion  

Detta avsnitt behandlar studiens resultat i relation till tidigare forskning inom fältet. 

Diskussionen utgår från studiens syfte samt forskningsfrågor med avsikt att lyfta fram de mest 

väsentliga slutsatserna från det empiriska materialet och koppla dessa till tidigare forskning för 

att se på vilka sätt vår studie kompletterar, bekräftar eller lägger till ett nytt perspektiv i 

forskningsdialogen. Avsnittet avslutas med en presentation av studiens bidrag och 

begränsningar till forskningsfältet, men här lyfts även förslag på vidare forskning fram.   

 

Studien har undersökt hur kursledare på den högskolepedagogiska grundkursen på Uppsala 

universitet förhållit sig till normkritisk pedagogik i undervisningen, samt hur den normkritiska 

pedagogiken kommit till uttryck i undervisningen. Vi har med grund i studiens syfte utgått från 

följande tre frågeställningar: 

 

• Hur avspeglar sig kursledares medvetenhet kring normkritisk pedagogik i 

undervisningen?  

• På vilka sätt inkluderar kursledare kvinnors och mäns erfarenheter och kunskaper i 

undervisningen?  

• På vilka sätt visar sig makt i undervisningen?  

 

Utifrån regeringens jämställdhetspolitiska mål att främja jämställdhetsintegrering på högskolor 

och universitet samt utifrån högskolelagen 1 kap. 5§ som säger att verksamheter alltid bör iaktta 

och främja jämställdhet mellan kvinnor och män har denna studie observerat kursledarnas 

medvetenhet, inkludering och makt i relation till normkritisk pedagogik. Denna studie har i 

likhet med Wernersson (1977) haft som utgångspunkt att granska om och i vilken utsträckning 

skolan, eller i vårt fall universitetet, arbetar för att främja kvinnors och mäns erfarenheter och 

kunskaper likvärdigt. Vi ser att studier redan från 1977 har visat på ambitioner kring att följa 

upp och motverka att normativa föreställningar i utbildningskontexter skapas. Det uppdrag som 

denna studie grundar sig på visar en ambition och vilja från Uppsala universitet att följa upp på 

vilka sätt de arbetar med jämställdhetsintegrering på den högskolepedagogiska grundkursen, 

vilket går i linje med vad Locke & Guglielmino (2006) menar; att det krävs en stödjande 

organisationskultur hos en verksamhet för att möjliggöra utveckling och förändringar. Det som 

kan bli problematiskt är om undersökningar inom fältet endast blir ett konstaterande i relation 

till den tidigare forskningen och inte används som verktyg för att utvecklas och bli bättre. Det 
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handlar främst om att skapa medvetenhet och förståelse kring det omforskade för att möjliggöra 

förändring i verksamheter.  

 

Studiens resultat visar att även om kursledarna aktivt har försökt förebygga att normativa 

föreställningar ska få träda fram i undervisningsrummet, förekommer det vid upprepade 

tillfällen att manliga kursdeltagare tillåts ta mer plats i form av talutrymme i jämförelse mot 

vad de kvinnliga kursdeltagarna får utrymme till. Denna observation bekräftar Einarsson och 

Hultmans (1985) studie, i vilka de visat att lärare i högre utsträckning tillåter manliga studenter 

att tala öppet i undervisningsrummet i jämförelse med kvinnliga studenter. Den tidigare 

forskningen har genomförts på en annan utbildningsnivå än utbildningar på universitetsnivå, 

men resultaten visar trots detta likheter till varandra. För att det ska ske förändringar behöver 

kursledarna förstå den pågående processen med hur en kan skapa ett jämställt och normkritisk 

pedagogiskt förhållningssätt i undervisningen. Vi menar att arbetet med att utmana och bryta 

normativa föreställningar som såväl skolelever som vuxna studenter besitter är komplext och 

att det därför redan tidigt i utbildningsskontexter bör fångas upp. Med anledning av att denna 

problematik visat sig på såväl grundskolan som på universitetet, samt i forskning från såväl år 

1977 till 2019 kan slutsatsen dras att verksamheter behöver ta mer aktiva åtgärder i praktiken 

genom att ifrågasätta, samt genom självreflektion skapa ökad medvetenhet kring hur en kan 

arbeta för att se till att samtliga studenter bemöts och behandlas med lika villkor i 

utbildningskontexter. Detta i syfte att se till att inte återskapa normativa föreställningar inom 

och utanför utbildningskontexter som kan bidra till att könsdifferentierade processer, 

maktobalans och minskad jämställdhet kommer till uttryck.   

 

I vår studies resultat presenteras en situation där kursledarna lyft fram begrepp som är 

väsentliga för den högre utbildningen. Begrepp som bildning, utbildning och studentinflytande 

lyftes fram men betydelsen av inkludering, jämställdhet eller normkritisk pedagogik fick inte 

ta plats i denna diskussion. Med detta exempel vill vi påvisa att kursledarna på ett bättre sätt 

hade kunnat inkludera begreppen i undervisningen. Detta både för att visa på att kursledare har 

ett medvetet förhållningssätt samt för att dessa begrepp är betydelsefulla i en 

utbildningskontext. I resultatet presenteras ytterligare en situation där kursdeltagarna fått ta 

ställning till om de efter undervisningen om normkritisk pedagogik anser sig kunna applicera 

denna kunskap i framtida undervisning. Resultatet visar att det finns en begränsad kunskap i 

fråga om kursdeltagarna förstått vad ett normkritiskt förhållningssätt innebär i praktiken. Här 

visar vår studie att det finns utvecklingspotential för kursledarna i form av att följa upp och se 
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till att kursdeltagarna tagit till sig och förstått omfattningen och den praktiska betydelsen av 

begreppet. Detta eftersom ett av kursmålen med hela kursen är att kursdeltagarna ska kunna 

analysera undervisning och lärande i ljuset av normkritik. 

 

Genom våra observationer har vi sett att kursledarna i olika situationer har påvisat makt, inte 

minst i syfte att skapa en inkluderande och jämställd undervisning. Forsberg (2002) belyser att 

en återkommande problematik i utbildningskontexter är att även om lärare delat på och blandat 

kön i olika grupper har det manliga könet tenderat att påvisa makt mot det kvinnliga könet, 

vilket resulterat i att det kvinnliga könet inte vågat ta plats. Forsbergs resultat skiljer sig från 

denna studies resultat på sådant vis att vi genom informella samtal med kursdeltagare fått 

kunskap om att samtliga kursdeltagare har upplevt möjlighet att uttrycka sig. Kursledarna har 

under kursen försökt att främja samtliga kursdeltagares kunskaper och erfarenheter likvärdigt i 

undervisningen, men trots detta har det förekommit situationer då manliga kursdeltagare 

tenderat att ta mer plats i undervisningen. För att kursledarna i fortsättningen ska utvecklas 

inom detta område ser vi att deras medvetenhet på vilka sätt man kan arbeta för att inkludera 

samtliga i undervisningen är betydande. Vi ser främst att de behöver reflektera kring vem eller 

vilka som ges legitimitet till att synas och uttrycka sig i undervisningen. Genom att öka sin 

medvetenhet kring detta ser vi att maktobalanser och normativa föreställningar kan utmanas 

och ifrågasättas i syfte att skapa en mer inkluderande, jämställd och hållbar undervisning.  

 

Sammanfattningsvis kan vi genom denna studies resultat dra slutsatsen att normkritisk 

pedagogik som förhållningssätt behövs lyftas fram kontinuerligt i olika kontexter för att 

möjliggöra förändring långsiktigt. Den normkritiska pedagogiken är en ständig pågående 

process som alla verksamheter bör ta i beaktning i syfte att synliggöra och förändra 

maktstrukturer och normer som begränsar möjligheterna till ett jämställt, hållbart och 

könsmedvetet förhållningssätt i såväl undervisning som i samhället i stort.  

7.1 Studiens bidrag och begränsningar 

Genom vår studie utvecklar vi kunskap om hur kursledarna på den högskolepedagogiska 

grundkursen på Uppsala universitet förhållit sig till normkritisk pedagogik i undervisningen 

samt hur normkritisk pedagogik har kommit till uttryck i undervisningen. Genom studien har 

vi uppmärksammat betydelsen av att arbeta med normkritisk pedagogik samt på vilka sätt 

universitet kan arbeta med att förstå, förbättra och utveckla en utbildningsverksamhet på 

universitet med jämställdhetsintegrering i fokus.  
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Genom att observera den högskolepedagogiska grundkursen har vi uppmärksammat vad som 

kan utvecklas och förbättras, vilket bidrar till att vår studie inte bara främjar den specifika 

kursen utan även fler parter såsom framtida kursdeltagare, kursledare samt hela universitetet 

som verksamhet. Kursdeltagarna främjas genom att universitetet och kursledarna anstränger sig 

för att förbättras och förmedla en normkritisk utbildning för kursdeltagare. Kursledarna främjas 

på sådant vis att studien bidrar ökad medvetenhet kring hur deras förhållningssätt kan skapa 

könsdifferentierade processer i utbildningen och slutligen universitetet genom att de aktivt visar 

på att de vill följa upp hur de kan arbeta för att bli en mer hållbar- och könsmedveten 

verksamhet.  

 

Studiens begränsningar ligger i att normkritisk pedagogik innefattar att vara kritisk, 

reflekterande, ifrågasättande och skapa en ökad medvetenhet, inte enbart vad gäller 

jämställdhet, kön, normer och makt utan även vad gäller funktionsvariationer och sexualitet; 

vilket vår studie inte har berört. Studien avgränsar sig dessutom till observationer av kursledare 

på den specifika kursen under en viss period omfattande cirka 50 timmar. Både tid och urval 

begränsar således möjligheten till att generalisera och hitta varaktiga mönster, strukturer och 

förhållningssätt i undervisningen.  

7.2 Förslag på vidare forskning 

Studien riktar fokus på hur kursledarna på den högskolepedagogiska grundkursen på Uppsala 

universitet förhållit sig till normkritisk pedagogik i undervisningen samt hur normkritisk 

pedagogik har kommit till uttryck i undervisningen. Genom våra observationer har vi likt den 

tidigare forskningen uppmärksammat att det manliga könet i högre grad har givits legitimitet 

och makt att ta plats i undervisningsrummet. Varken den tidigare forskningen eller vår studie 

har berört vilka faktorer som ligger bakom det manliga förhållningssättet i 

undervisningsrummet samt vid vilka specifika situationer detta beteende har fått träda fram. 

Vidare forskning hade därför kunnat intressera sig för att närmare undersöka och förstå varför 

och i vilka situationer detta förhållningssätt ges legitimitet till att ta plats, inte bara i 

utbildningskontexter utan även i samhället i stort.  
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provsystemet bör utvecklas och utformas. Stockholm: Skolverket. 

 

Tallberg Broman, I. (2002). Pedagogiskt arbete och kön: med historiska och nutida exempel. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Wedin, E-K. (2009). Jämställdshetsarbete i skola och förskola. Första upplagan. Stockholm: 

Nordstedts juridik. 
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Bilaga 1. Observationsschema 

Datum Område 1: 
Kursledaren… 
(Vad händer?) 

Exempel (Hur 

kommer det till 

uttryck?) 

Tolkning 

(varför 

uppstår det?) 

Frågor till 

kursledare/ 
deltagare 

Övrig 

kommentar 

 

Utmanar och 

ifrågasätter 

genom ett 

normkritiskt 

förhållningssätt 

Exempel:...utmanar, 

ifrågasätter, belyser 

och lyfter fram olika 

perspektiv 

Exempel: 

Kursledaren 

belyser/ifrågasätter 

genom att… 

Finns det en 

anledning till 

att detta 

sker? 

  

     

 

 

     

 

 

Datum Område 2: 
Kursledaren… 
(Vad händer?) 

Exempel (Hur 

kommer det till 

uttryck?) 

Tolkning 

(varför 

uppstår det?) 

Frågor till 

kursledare/ 
deltagare 

Övrig 

kommentar 

 
Uppmuntrar 

jämställdhet 
Exempel: 

...uppmuntrar båda 

könen till att uttrycka 

sig om sin kunskap 

och erfarenhet. 

Exempel: Ser till att 

flera perspektiv och 

tankar från olika kön 

lyfts fram. 

Exempel: 

varför lyfts 

båda 

perspektiv 

fram? Finns 

ett syfte?   

       

       

Datum Område 3: 
Kursledaren… 
(Vad händer?) 

Exempel (Hur 

kommer det till 

uttryck?) 

Tolkning 

(varför 

uppstår det?) 

Frågor till 

kursledare/ 
deltagare 

Övrig 

kommentar 

 Makt 

Exempel: …styr 

situationer genom sin 

egen identitet och 

makt. 

Exempel: Fördelar 

ordet jämt mellan 

grupper. 

Exempel: 

kursledares 

uppgift är att 

se till att 

ordet 

fördelas 

jämt. 
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Bilaga 2. Samtyckesformulär till kursledare 

Uppsala universitet x/x–2019 
                
Till berörda kursledare som ska hålla i kursen högskolepedagogiska grundkursen på Uppsala 

universitet perioden x–x, 2019.  
 

Medgivande för deltagande i en studie om normkritisk pedagogik i den 

högskolepedagogiska grundkursen på Uppsala universitet. 
 

Projekt 
Arbetet har som övergripande syfte att undersöka hur kursledare på den Högskolepedagogiska 

Grundkursen på Uppsala Universitet förhåller sig till normkritisk pedagogik i undervisningen, 

samt hur normkritisk pedagogik tas i uttryck i undervisningen.  
 

Metod 
Undersökningen kommer att bestå av observationer som kommer att genomföras under kursens 

schemalagda kursdagar och därefter analyseras.  
  
Vid vissa uppmärksammade observationer kan en önskan till djupare analys genom informella 

samtal med dig som kursledare finnas. Om detta önskas kommer vi, Sandra och Emma, ställa 

frågan öppet om man som kursledare vill uttala sig. Det är acceptabelt att vid sådana situationer 

avböja förfrågan. 

 
Viktigt att understryka är att det är kursledares förhållningssätt och interaktion som kommer att 

observeras och inte enskilda kursdeltagares förhållningssätt. Ytterligare det är viktigt att 

understryka är att fokus i studien i sin helhet inte ligger på enskilda kursledare utan den 

sammantagna analysen av samtliga observationer och informella samtal.   

 
Resultatredovisning, etik och sekretess 
Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på 

seminarier samt på universitets uppsatsdatabas DiVA. I uppsatsen kommer inga enskilda 

personer att namnges och i den mån namn förekommer, ändras dessa. Alla personuppgifter och 

andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer att hanteras konfidentiellt och 

under tystnadsplikt i enlighet med gällande lagstiftning (Personuppgiftslagen 1998:204). 

 
Medgivande 
Detta medgivande ger tillstånd att observera kurstillfällen som du kommer att hålla i, samt att 

använda det observerade materialet i undersökningen. Då vår observationsperiod är planerad 

att påbörjas första kursdag x/x skickas denna fullmakt till dig per e-mail. Vi skulle uppskatta 

ditt samtycke, oavsett om det är ett medgivande om att vi får delta på kursens tillfällen eller 

inte, senast x/x på e-mail x.y@gmail.com.   

 
Om frågor eller funderingar uppstår är ni välkomna att kontakta oss per mail! 
 
Med vänliga hälsningar, Emma Arfvén och Sandra von Lung  
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Bilaga 3. Samtyckesformulär till kursdeltagare 

Uppsala universitet x/x–2019 
                
Till berörda deltagare som ska gå kursen högskolepedagogiska grundkursen på Uppsala 

universitet perioden x–x, 2019.  
 

Medgivande för deltagande i en studie om normkritisk pedagogik i den 

högskolepedagogiska grundkursen på Uppsala universitet. 
 

Projekt 
Arbetet har som övergripande syfte att undersöka hur kursledare på den högskolepedagogiska 

grundkursen på Uppsala universitet förhåller sig till normkritisk pedagogik i undervisningen, 

samt hur normkritisk pedagogik tar sig uttryck i undervisningen.  

 
Metod 
Undersökningen kommer att bestå av observationer som kommer att genomföras under kursens 

schemalagda kursdagar och därefter analyseras. Vid vissa uppmärksammade observationer kan 

en önskan till djupare analys genom informella samtal med såväl kursledare som dig som 

kursdeltagare finnas. Om detta önskas kommer vi, Sandra och Emma, ställa frågan öppet om 

man som kursdeltagare vill uttala sig. Det är acceptabelt att vid sådana situationer avböja 

förfrågan. 

 
Viktigt att understryka är att det är kursledares förhållningssätt och interaktion som kommer att 

observeras och inte enskilda kursdeltagares förhållningssätt. Ytterligare det är viktigt att 

understryka är att fokus i studien i sin helhet inte ligger på de enskilda kursledare eller 

kursdeltagare utan den sammantagna analysen av samtliga observationer och informella 

samtal.   

 
Resultatredovisning, etik och sekretess 

Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på 

seminarier samt på universitets uppsatsdatabas DiVA. I uppsatsen kommer inga enskilda 

personer att namnges och i den mån namn förekommer, ändras dessa. Alla personuppgifter och 

andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer att hanteras konfidentiellt och 

under tystnadsplikt i enlighet med gällande lagstiftning (Personuppgiftslagen 1998:204). 

 
Medgivande 
Detta medgivande ger tillstånd att observera kurstillfällen som du kommer att delta på, samt att 

använda det observerade materialet i undersökningen. Då vår observationsperiod är planerad 

att påbörjas första kursdag x/x skickas denna fullmakt till dig per e-mail. Vi skulle uppskatta 

ditt samtycke, oavsett om det är ett medgivande om att vi får delta på kursens tillfällen eller 

inte, senast x/x på email x.y@gmail.com.   

 
Om frågor eller funderingar uppstår är ni välkomna att kontakta oss per mail! 

 
Med vänliga hälsningar, Emma Arfvén och Sandra von Lung  
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