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Ämnesgrupp: Pedagogik
Förkunskapskrav: Kandidatexamen eller motsvarande. För tillträde krävs att deltagaren är anställd vid Högskolan i Borås 

eller enligt avtal vid annat lärosäte.

Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

Innehåll

Normkritiskt förhållningssätt har sin utgångspunkt i ifrågasättande av det vi ser som normalt istället för det vi ser som 

avvikande. Den här kursen ger nödvändiga kunskaper för att kunna identifiera, granska och värdera de normer och 

maktstrukturer som påverkar den egna professionella praktiken i högre utbildning. I kursen åskådliggörs också de utmaningar 

och möjligheter som ett normkritiskt förhållningssätt kan innebära i undervisning, studentkontakter, kollegialt samarbete etc. 

samt vilka konsekvenser det kan få för personer, grupper, undervisning och övriga aktiviteter. Att pröva och värdera 

normkritiska metoder i relation till deltagarnas egen professionella praktik är ett viktigt inslag i kursen och en förutsättning för 

att kunna agera normkritiskt. Undervisningen utgår från deltagarnas erfarenheter och aktiva medverkan samt kontinuerliga, 

kritiska reflektioner relaterat till kursens innehåll. Deltagarna ska delta aktivt och leda seminarietillfällen och 

erfarenhetsutbyten. Kursen vänder sig till all personal inom högskolan.

Kurser består av tre huvudteman:

 Högre utbildning, professionalitet och etik

 Normer, sociala kategoriseringar och makt

 Normkritiska metoder och praktiska implikationer

Mål

Efter avklarad kurs ska deltagaren kunna, med avseende på:

Kunskap och förståelse

1.1 visa kunskap om teorier av betydelse för att utveckla ett normkritiskt förhållningssätt företrädesvis om sociala 

kategoriseringar, normer och makt
1.2 visa kunskap om diskrimineringslagen samt innebörden av diskriminering

Färdighet och förmåga

2.1 problematisera sociala kategoriseringar
2.2 identifiera och problematisera normer och normsystem i relation till den egna professionella rollen
2.3 kritiskt granska egen praktik utifrån en normkritisk hållning

2.4 formulera normkritiska åtgärder samt motivera val av metoder

Värderingsförmåga och förhållningssätt

3.1 argumentera för vikten av att utveckla normkritiskt förhållningsätt i den egna professionella rollen

3.2 bedöma och diskutera betydelsen av en normkritisk hållning i högre utbildning



Undervisningsformer

Undervisningen i kursen består av

 föreläsningar

 litteraturseminarier

 kollaborativa seminarier

 praktiska metodövningar

Inslag av flexibla undervisningsformer kan förekomma.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:

Skriftlig inlämningsuppgift 1, individuell

Lärandemål: 1.1, 1.2, 2.1, 3.2

Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

Högskolepoäng: 2,0

Skriftlig inlämningsuppgift 2, individuell

Lärandemål: 2.2, 2.3, 2.4, 3.1

Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

Högskolepoäng: 2,0

Seminarier i grupp med individuell bedömning

Lärandemål: 2.1, 2.2, 3.1

Betygsskala: Underkänt eller Godkänt

Högskolepoäng: 1,0

Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteraturen är i huvudsak på svenska men kurslitteratur på engelska kan förekomma.
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Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter 

ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan 

nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram.

Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Övrigt

Kursen ges som fristående.


