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Högskolepedagogisk temakurs 
Normkritiskt perspektiv i undervisningen  
 

 

Omfattning 
Kursen motsvarar 1 veckas heltidsstudier 

Nivå 
Motsvarande högskoleförordningens avancerade nivå.  

Målgrupp 
All personal vid Högskolan Kristianstad som direkt eller indirekt berörs av undervisningsuppdraget. 

Betygsnivåer  
Godkänd / Underkänd  
Syfte 
Det övergripande syftet med kursen är att lärare utifrån sitt eget utbildningsområde ska 
kunna integrera ett normkritiskt perspektiv i sin undervisning. Genom ett normkritiskt 
perspektiv kan studenten få syn på och ges redskap att identifiera och förändra begränsande 
strukturer och oreflekterade normer i samhället.  

Innehåll 
Kursens syfte är att ge läraren verktyg att, utifrån det egna ämnesområdet, integrera idéer 
och frågeställningar kring normkritiskt perspektiv i undervisningen avseende: 

• Vad normkritiskt perspektiv innebär 
• Normkritiskt perspektiv i ämnesutvecklingen 
• Integrering av relevanta aspekter av normkritiskt perspektiv i undervisningen 
• Utveckling av undervisningen med fokus på innehåll, lärandemål, lärandeaktiviteter 

och examination 
• Olika sätt att iscensätta lärandeaktiviteter avseende normkritiskt perspektiv i en 

studentgrupp 

Kursmål 
Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna: 
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• Reflektera kring och diskutera normkritiskt perspektiv och koppla området till det 
egna ämnet. 

• Redogöra för normkritiskt perspektiv och ge exempel på hur detta kan iscensättas i 
undervisningen.  

• Utveckla den egna undervisningen avseende exempelvis innehåll, kursmål, 
lärandeaktiviteter eller examination utifrån ett normkritiskt perspektiv.  

• Följa upp undervisningsmoment avseende normkritiskt perspektiv med bäring på 
studentens lärande.  

Genomförande 
Träffar via zoom som består av kortare föreläsningar varvat med workshop. Mellan träffarna 
sker kunskapsinhämtning och inför träffarna förbereds diskussioner.  

Prestationskrav 
Deltagande vid minst 75 % av kurstillfällena (av totalt fyra tillfällen) inkl förberedelser samt 
genomförande av individuell examinationsuppgift.  

Intyg 
Intyg utfärdas på 1 veckas godkänd genomförd temakurs, vilket motsvarar 1,5 högskolepoäng 
 

Kurslitteratur    
Kalonaityté, V. (2014). Normkritisk pedagogik: för den högre utbildningen. 1. uppl. Lund: 
Studentlitteratur 

Kompletterande läranderesurser tillhandahålls via Canvas 
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