Högskolekurs i normkritik för yrkesverksamma i skolan
7,5 högskolepoäng
Våren 2017 & hösten 2017 - exklusivt för personal inom Stockholms stads skolor.
Anmälningar tas emot på utbildning@mkcentrum.se
Kursen Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger har som mål att deltagarna utifrån en
förankring i de mänskliga rättigheterna ska utveckla en normmedveten förståelse och praktik i
relation till skolans verklighet och på så sätt kunna arbeta främjande för inkludering och trygghet.
Kursen berör normer kring bland annat genus, sexualitet, rasism och funktionalitet. Kursen är
erfarenhetsbaserad utifrån en modell som utvecklats för att ta tillvara på deltagarnas professionella
erfarenhet och använda den som en pedagogisk resurs.
Kursen bygger på två sammanvävda spår. Det ena är att deltagarna utgår från situationer och
dilemman som de själva upplevt i sin pedagogroll. Det andra spåret handlar om repertoarutvidgning.
Tillsammans undersöks verktyg för att synliggöra och motarbeta begränsande normer. Det
sistnämnda spåret tar avstamp i Mångkulturellt centrums metod Lås Upp som syftar till att stärka
pedagoger att utmana istället för att reproducera begränsande normer. Både egen erfarenhet och
nya metoder undersöks utifrån vetenskapliga teorier och forskning om bland annat normkritik,
diskriminering, makt och språk.
Undervisningen är lagd på åtta heldagsträffar. Träffarna äger rum på Mångkulturellt centrum i Fittja.
Träffarna inkluderar föreläsningar, seminarier och interaktiva övningsmoment. Därutöver tillkommer
eget arbete med läsning och skrivande. Det som examineras är aktivt deltagande och en skrivuppgift i
essäform där deltagaren undersöker sin egen erfarenhet. Målgruppen för kursen är lärare,
skolledare, skolbibliotekarier och skolhälsovårdspersonal som verkar i högstadiet eller gymnasiet
men även personal från grundskolans yngre år samt vuxenutbildning välkomnas.
Kursens lärare: Daniel Wojahn från Södertörns högskola är doktor i nordiska språk och forskar
framför allt om språklig diskriminering, om hur vi med hjälp av språket reproducerar och ifrågasätter
samhälleliga normer. Anja Norell (socialantropolog) och Marit Nygård (gymnasielärare) från
Mångkulturellt centrum har utvecklat Mångkulturellt centrums normkritiska metod Lås Upp och har
under flera år arbetat med normkritiska utbildningar för både elever, pedagoger och andra
yrkesgrupper.
Kursen ges i samarbete mellan Mångkulturellt centrum och Södertörns högskola. Pilotkursen togs
fram med stöd av Länsstyrelsen i Stockholms län, kursomgångarna under 2017 finansieras av
Stockholms stad som också erbjuder vikarieersättning.

”Konkreta övningar att göra med elever och föräldrar.”
”Att få exempel och teorier bakom olika strukturer som riskerar att begränsa olika grupper och individer.”
”Tydliga trygga, kompetenta och kunniga ledare av kursen.”
”Jag hoppas att kursen kommer bli ett fast inslag som fortbildning för pedagoger för den har verkligen varit bra!”
Citat från utvärderingar 2016 & 2017

