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Thomas Wimark

Sexualitetens geografi
– nya möjligheter med normkritisk pedagogik

“Rather, repetitative performances of 
hege monic asymmetrical gender identities 
and heterosexual desires congeal over time 
to produce the appearance that street spac
es […] are normally or naturally hetero
sexual spaces” (Valentine, 1996:269)

Inledning
Till skillnad mot den tidigare läroplanen 
för geografiämnet i gymnasieskolan in
kluderas sexualitet i den nya läroplanen 
Gy 2011. Skolverket ställer bland annat 
fast att eleverna genom geografiundervis
ningen ska ”[…] ges möjlighet att analy
sera till exempel […] social rättvisa och 
 solidaritet utifrån olika perspektiv som 
kön, sexualitet, klass och etnicitet” (Skol
verket 2013). Även i det centrala innehållet 
i Geografi 1 inkluderas sexualitet då ämnet 
ska behandla ”[…] betydelsen av migra
tion, utbildning, miljöförändring, försörj
ningsstrategier, reproduktiv hälsa och fa
miljeplanering sett ur olika perspektiv, till 
exempel kön, sexualitet, etnicitet och so
cioekonomiska förhållanden” ( Skolverket 
2013). Denna utveckling följer framåtskri
dandet inom kulturgeografiska forskning
en där sexualitet introducerats som tema 
med start i de första antologierna av Bell 
och Valentine (1995) samt Ingram et al. 
(1997). Numera innehåller de största kul
turgeografiska konferenserna (anordnade 
av AAG och RGSIBG) speciella sessio

ner och grupper om sexualitet och Euro
pean Geographies of Sexualities anordna
des för första gången 2011. Samtidigt har 
sexualitet som tema vuxit inom den kul
turgeografiska forskningen (Johnston och 
Longhurst, 2010) och kurser om sexuali
tetens geografi undervisas på grundutbild
ningen på de flesta universiteten i den eng
elsktalande världen (Browne et al., 2007). 
Detta innebär nya utmaningar för den un
dervisning som sker på universiteten och 
inom gymnasieskolan men även på den pe
dagogik som används. Denna artikel syftar 
därför till att finna vägar att undervisa om 
sexualitet inom den kulturgeografiska un
dervisningen.
 Som svar på denna utmaning har jag 
prövat att betona sexualitet på en grund
kurs i geografi och en fortsättningskurs i 
samhällsplanering på universitetet. I den
na artikel ämnar jag dela med mig av det 
arbetet. Härnäst kommer jag att presen
tera delar av den senare tidens forskning 
om lärande och sexualitet samt att analyse
ra mina försök till nya vägar att undervisa. 
Detta gör jag genom följande frågor:

1. Hur kan sexualitet inkluderas i under
visning inom geografi och samhälls
planering utan att ändra kursplanen?

2. Hur skapas en öppen lärandemiljö som 
tillåter diskussioner av sexualitet utan 
att studenter och lärare känner sig obe
kväma eller utsatta?
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3. Hur kan man hantera lärare och studen
ters sexualitet i dessa situationer?

Bakgrund
En av de viktigaste insikterna inom soci
algeografi¹ är att rummet är en social kon
struktion och att konstruerandet är subjek
tivt med identitet och makt som viktiga 
teman. Härigenom kommer att social rätt
visa är en socialgeografisk fråga där ex
empelvis segregation, gentrifiering och 
marginalisering undersöks. Kursmålet på 
grundkursen i geografi har varit att stu
denterna ska påvisa förmåga att förstå och 
analysera sådana processer. För att studen
terna ska kunna uppnå detta mål har syf
tet med min undervisning på kursen varit 
att visa hur identitet och makt samverkar 
med rum. Kurslitteraturen behandlar bla 
detta i ett kapitel där Hubbard (2008) gör 
en genomgång av fattigdom, marginalise
ring, social exkludering, stigmatisering, 
etnisk exkludering samt gentrifiering. För 
att förklara dessa marginaliseringsproces
ser använder han sig av studenter som ex
empel. Han beskriver hur de marginalise
ras i rummet genom att de placeras/r sig i 
vissa områden och hur de marginaliseras 
genom bildandet av stereotypen ”student”. 
Stereotypen av en student är enligt kurs
boken ett politiskt radikalt partydjur med 
uppochnedvänd dygnsrytm. På så sätt för
söker han få läsarna/studenterna att för
stå konceptet med en Norm som margina
liserar de Andra (studenterna). Inspirerad 
av detta har jag på mina föreläsningar följt 
samma upplägg och använt mig av exem
pel från min egen forskning som behandlar 
homo och bisexuellas rumsliga marginali
sering samt låtit dem analysera en konkret 

(tentamens)fråga på seminarierna där vi 
även övat på att svara på essäfrågor. Före
läsningarna har varit uppskattade där stu
denterna verkat intresserade och ofta har 
en nästan andäktig stämning rått. Min in
itiala analys har varit att det hjälpt studen
terna att förstå marginaliseringskonceptet. 
Tentamenssvaren har dock tenderat till att 
visa på raka motsatsen eftersom studen
terna inte kunnat svara på tentamensfrå
gor som syftat till att problematisera rums
lig marginalisering. Uppgifterna har gått 
ut på att anta en position som marginali
serad och därigenom problematisera rum
met. Majoriteten av svaren har visserligen 
varit personliga och uttömmande men de 
har lyckats sämre med att problematisera 
rummet: maktperspektivet saknas och de 
ser inte de priviligierades roll i marginali
seringsprocessen.
 Liknande problematik har jag upplevt 
på en fortsättningskurs i samhällsplane
ring. Där har studenterna arbetat med kurs
målet att formulera och undersöka en frå
ga inom urban planering. Kursen avslutas 
med en mindre uppsats där studenterna 
redovisar sina undersökningar. Eftersom 
kursen innehåller en fältresa fastställer 
vi teman innan kursstarten som de sedan 
kan välja bland. Under åren har vi bland 
annat besökt Berlin, Manchester och Du
blin och eftersom de förstnämnda är kända 
för att vara städer dit homo, bi, trans och 
queerpersoner (HBTQpersoner) emigre
rar, har jag fokuserat på HBTQpersoners 
rumsskapande i staden. Återigen upplev
de jag att föreläsningar och seminarier va
rit uppskattade och att liknande stämning 
som under grundkursen rått. Kurslitteratur 
som behandlar sexualitet och samhällspla
nering har även lagts till och flera av de 
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valbara ämnena har handlat om sexualitet 
och genus. Det innebär att sexualitet har 
varit centralt i undervisningen men ämnen 
som relaterar till sexualitet har dock undvi
kits av studenterna med två undantag, dels 
en termin då en grupp med en HBTQstu
dent valde ett ämne och dels en termin då 
en grupp valde ämnet efter att ha sett att 
ingen annan grupp valt ämnena. Eftersom 
undersökningarna genomförts i grupp in
går även flera handledningstillfällen och 
under dessa har speciellt manliga studenter 
funnit både ämnen och handledning obe
kväm. De verkar även vara ovana och obe
kväma med att använda ord som relaterar 
till sexuell läggning eller praktik. På efter
följande examenskurser är det inte heller 
någon förvåning att få väljer uppsatsför
slag som relaterar till queer sexualitet.

Toleranspedagogik och  
problematisk kunskap
En pedagogisk analys av detta skulle kun
na finna sin förklaring i tröskelkoncept och 
problematisk kunskap. Meyer och Land 
(2005) menar att det inom vissa discipli
ner finns hinder som måste överträdas 
för att kunna förstå viss kunskap och att 
dessa inte kan överkommas utan en signi
fikant personlig förändring, därav blir kun
skapen problematisk. Vidare menar de att 
dessa hinder kan vara ”tranformativa”, 
”oåterkalliga” och ”integrativa” (Meyer 
& Land 2005:373). Det är alltså först ef
ter att man kommit över dessa hinder som 
dörren öppnas för en förståelse av tidigare 
gömda kopplingar och det är osannolikt att 
man återgår till en tidigare förståelse. De 
menar vidare att konceptuella hinder inne
bär ”en förändring i studenters subjekti

vitet, en ompositionering av jaget [fritt 
översatt]”(Meyer & Land 2005:374). Som 
exempel nämner de förstaårsstudenter i 
kulturella studier som arbetar med koncep
tet hegemoni och processen av att se sitt 
eget deltagande, något som kan relateras 
till den undervisningspraktik jag bedrivit. 
Under undervisningen om marginalise
ringsprocesser har jag byggt på konceptet 
av den Andre (den ”som traditionellt blir 
marginaliserad och förtryckt på grund av 
kön, etnicitet/ras, sexualitet eller klass” 
(Bromseth, 2010:34) och illustrerat med 
konkreta exempel över hur Andra skapar 
rum för att finna fristad i olika städer. Kon
ceptet har blivit problematiskt när studen
terna själva har behövt koppla detta till 
makt och privilegier (och sitt eget delta
gande). Det verkar som om jag i min un
dervisningspraktik inte lyckats att hjälpa 
studenterna att komma över detta hinder.
 Problematiken kan ligga i den pedagogik 
jag utövat. Bromseth (2010) pekar ut två oli
ka strategier som står i kontrast till varandra, 
toleranspedagogik och normkritisk pedago
gik. Toleranspedagogiken syftar till att ska
pa kunskap om och förståelse för den Andre 
som definieras utifrån en heteronormativ 
syn på familjen med det vita heterosexuel
la medelklassparet som norm. Vad som sak
nas i denna pedagogik är utmaning av makt 
och privilegier mellan normpersonen och 
den Andre. Gränserna dem emellan förblir 
desamma och oproblematiserade. Studenter 
kan därigenom luta sig tillbaka och behöver 
inte ifrågasätta sitt eget deltagande i norma
liseringsprocessen/andragörandeprocessen. 
Edemo (2010) driver detta argument vidare 
och menar att studenter som undervisas ge
nom toleranspedagogiken till och med blir 
hjältar som accepterar de Andra och lyssnar 
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på deras särfrågor. Hon menar att problemet 
ligger i att frågan Varför? saknas och där
av kan en kognitiv process och ett proble
matiserande av makt inte göras. Det är här
igenom troligt att jag gjort mina studenter 
till hjältar både under föreläsningar och på 
seminarier. Under föreläsningarna har jag 
inte problematiserat deras roll i marginali
seringsprocesserna utan istället låtit dem bli 
huvudpersoner som lyssnar på hur de Andra 
marginaliseras. De har därför kunnat hål
la sig utanför processen och har därigenom 
inte kunnat genomföra en full analys av 
makt, vilket tydliggjorts på tentamen. Kurs
bokens upplägg med studenter som exem
pel på de Andra i marginaliseringsprocesser 
har lyckats få studenterna att sätta sig in i de 
Andras marginalisering men inte att se sin 
position som problematisk. Problematiken 
tydliggörs när Hubbard (2008) avexempli
fierar sitt eget exempel genom att påpeka att 
studenter egentligen inte är marginaliserade 
eftersom de bara är så under en kort tid (och 
att de därmed är motsatsen – privilegiera
de). Det steget fungerar sämre för studenter
na.
 Samma pedagogik har jag med störs
ta sannolikhet praktiserat på fortsättnings
kursen. Där har jag, förutom liknande 
upplägg som på den andra kursen, adde
rat kurslitteratur och ämnen om sexualitet. 
Sexualitet kan därigenom ha fått statusen 
av att vara en särfråga, vilket tydliggjor
des i val av ämnen då de endast valdes av 
den Andre eller av några i efterhand. Här 
ligger kärnan i problemet med toleransdis
kursen – den skapar inte en förändring utan 
ett status quo där de Andra förblir särfrå
gor och där de Andra behöver normens to
lerans. Edemo (2010) pekar på att risken 
med en sådan retorik är att den till och med 

kan föda mer homofobi, islamofobi, köns 
och klassförakt. Eftersom student är en 
temporal position kan kurslitteraturen ock
så ge studenterna intrycket av att margina
lisering är något av individen själv förän
derligt och om man själv inte förändrar sig 
så får man skylla sig själv. Problematiken 
med undervisningen är alltså att den inte 
hjälper studenterna med att analysera sina 
positioner i marginaliseringsprocesser.

Normkritisk pedagogik och 
problematisk undervisning
Som alternativ till toleranspedagogiken fö
reslår Kumashiro (2002), Bromseth (2010) 
och Edemo (2010) en normkritisk pedago
gik. Bromseth (2010) förklarar att en norm
kritisk pedagogik är grundad i en poststruk
turalistisk syn på kunskap och identitet. 
Kunskap är härigenom något som ständigt 
skapas i maktdiskurser och kan inte hål
las ifrån den maktstruktur som finns. Den 
är alltså ständigt föränderlig. Samma gäl
ler för identitetskategorier som endast får 
mening i en viss (makt)ordning. Han före
språkar därför reflexivitet som den norm
kritiska pedagogikens viktigaste uppgift – 
att identifiera sin egen position i strukturen 
och reflektera över denna. I en sådan pe
dagogik blir studenter i normpositioner inte 
längre hjältar utan snarare förövare. För 
dem kan det bli en smärtsam process att se 
sig själva i detta nya perspektiv och Brom
seth (2010) menar att det till och med kan 
leda till en ontologisk/epistemologisk kris 
där studenterna måste omvärdera tidigare 
kunskap och erfarenheter. Här blir det klart 
att normkritisk pedagogik inte bara relate
rar till tröskelkoncept utan även till det Per
kins kallar för ”epistemologiska teorier av 
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konceptuell svårighet [fritt översatt]” (Per
kins, 2007:35). Han förklarar att dessa teo
rier är besvärliga för studenterna att förstå 
eller snarare acceptera eftersom den under
liggande logiken/den ontologiska hållning
en inte är förenlig med den hållning som 
de bygger sin förståelse på. Detta kan bero 
på abstraktionsnivån i teorin där högre ab
straktion leder till större svårigheter för 
studenterna. Han pekar på att stegen från 
agent till allmän agent, från statiskt till dy
namisk och från universell till konditional 
är större än vi tror, vilket relaterar väl till 
marginalisering där kropp och identitet är 
central. Om studenten har en förståelse av 
sin egen identitet som fast och oföränderlig 
kan kunskapen vara svår att ta till sig.
 När en lärandeprocess som innebär en 
ontologisk/epistemologisk förändring sker 
menar Kumashiro (2002) att det antingen 
kan leda till en vilja att förändra sin själv
bild eller motstånd, speciellt om en norm
person måste omförhandla sig själv från 
hjälte till förövare. När det handlar om att 
omförhandla identiteter är motstånd till 
och med ett förväntat gensvar (Bromseth, 
2010). På detta sätt kommer alltså margina
lisering (och privilegiering) in i klassrum
met och det upphör att vara neutralt. Vissa 
kanske identifierar sig som normpersoner 
medan andra som de Andra. När dessa po
sitioner kopplas ihop med makt kan det 
uppstå ”konsensus eller konflikt” (Edemo, 
2010:106). Kumashiro menar att detta kan 
leda till paradoxala situationer av ”lärande 
och avlärande där studenter är både fria 
(dvs. distanserade från de tankebanor de 
tidigare tänkt i, inte längre lika delaktiga i 
förtrycket) och fasta (dvs. intellektuellt pa
ralyserade och i behov av att arbeta ige
nom deras känslor och tankar innan de kan 

gå vidare med den mer akademiska delen 
av lektionen) [fritt översatt]” ( Kumashiro 
2002:62). Edemo (2010) lägger fast att det
ta ställer helt nya krav på lärare att kunna 
agera både som provokatörer (vid konsen
sus) och konflikthanterare (vid konflikt) 
samtidigt som de måste förhandla mel
lan dem. En normkritisk lärare måste allt
så även kunna förändra sin position under 
lärandeprocessen. Till en början kan lära
ren fungera som provokatör för att initiera 
en lärprocess där studenternas privilegium 
belyses men senare när de påbörjat proces
sen måste läraren förändra sin position till 
en stödjande roll. Det betyder att positio
nalitet är en viktig fråga men som vi ska se 
härnäst är sådana diskussioner inget speci
ellt för en normkritisk pedagogik.

Positionalitet och det  
obekväma klassrummet
Inom kulturgeografin i den engelsktalande 
världen har det tidigare debatterats om för
delarna och nackdelarna med att som lärare 
ange eller dölja sina egna identitetspositio
ner och hur detta påverkar lärandeproces
sen hos studenterna. Det är dock inte vilka 
identitetspositioner som helst som disku
terats. Valentine (1997) poängterar att dis
kussionen har handlat om HBTQlärare 
och huruvida de ska dölja eller ange sin 
sexualitet. Skelton (1997) framhäver att 
det beror på att vissa positioner är kropps
ligt synliga (som kön och etnicitet) med
an andra är dolda (som sexualitet) och att 
alla förutsätter att lärare är heterosexuella 
innan de får anledning att anta annat. Vida
re belyser hon sin egen undervisningsprak
tik där hon valt att dölja sin sexualitet för 
studenterna och menar att hon genom detta 
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skapat en inkluderande lärandemiljö. Va
lentine (1997) resonerar att komma ut kan 
fungera som ett stöd för HBTQstudenter 
medan det samtidigt kan skapa motstånd 
hos heterosexuella. Nast (1999) illustre
rar hur detta motstånd kan uttryckas när 
man anger sexuell identitet. Vid undervis
ning på kurser där hon illustrerat HBTQ
rörelser använde studenterna kursutvär
deringarna till att klaga på innehållet som 
omoraliskt.2 På en annan kurs där hennes 
heterosexuelle kollega och hon besluta
de att ändra kurslitteraturen (till att inklu
dera material om sexualitet) ledde det en
dast till motstånd i hennes klass. Liknande 
upplevelser beskriver Knopp (1999:121) 
när han ser att vissa studenter och kolle
gor undviker honom och studenter som an
vänder kursutvärderingar för att klaga på 
hans ”besatthet” av sexualitet. Andra pe
dagoger har annorlunda erfarenhet. Elder 
(1999) menar att även om vi har flera iden
titetspositioner är det bara vissa som anses 
vara autentiska. I hans undervisningsprak
tik har han upplevt att hans position som 
sydafrikan inte ansetts autentisk eftersom 
han är vit medan hans position som HB
TQperson aldrig har ifrågasatts. Autenti
citet diskuteras även av England (1999). 
Hon ser att hennes tidigare strategi av att 
dölja sin heterosexualitet har skapat förtro
ende hos HBTQ studenter men samtidigt 
har hon upplevt sig som en förrädare efter
som hon inte delar deras marginalisering. 
Hon anser därför att det finns en fördel i 
att undervisa om heterosexuell hegemoni 
och inte marginaliserade grupper (som hon 
menar är två skilda saker). Även om denna 
debatt fortgår kan Miller och Lucal (2009) 
fungera som slutpunkt då de visar att det 
inte är så enkelt att lägga fast en strategi 

utan menar att det är en kontextuell avväg
ning som måste göras beroende på vad syf
tet med att dölja eller ange position är. De 
menar exempelvis att för att belysa den he
terosexuella normen kan båda strategierna 
vara användbara.
 Även om dessa diskussioner relaterar 
till studenters lärandeprocesser så vill jag 
hävda att de sätter HBTQ lärarna/studen
terna i centrum. De problematiserar där
med inte de heterosexuellas positioner el
ler klassrummets gränser. Dowler (2002) 
som ser studenters lärandeprocesser som 
ytterst kroppsliga hör till undantagen. Hon 
använder en strategi i undervisningen som 
går ut på att problematisera identitet med 
hjälp av dikotomin nära/avlägsen. Genom 
att låta studenterna ta ställning till olika mo
raliska scenarier får hon studenterna att gå 
över tröskeln av förståelsen av makt och he
gemoni. Hon använder först situationer på 
avlägsna platser där de får beskriva deras 
tänkta agerande men sedan ger hon sam
ma situation i klassrummet där personerna 
från den första situationen nu är deras egna 
klasskamrater. Det hjälper studenterna att 
tänka reflexivt men det leder samtidigt till 
obekväma lärandemiljöer. Liknande strate
gi beskriver Ashutosh och Winders (2009) 
i deras praktik av att undervisa om orienta
lism. De försöker att lokalisera orientalism 
i studenternas vardagsliv genom att få dem 
att reflektera över aktuella situationer i de
ras närhet (men även aktuella avlägsna si
tuationer). På så sätt bildas lärandesitua
tioner som kan upplevas som provokativa 
för studenterna men i stället för att lämna 
studenterna arga eller frustrerade använde 
de reflektions övningar där studenterna får 
möjlighet att reflektera över lärandesitua
tionen och det material de använt. Trots det 
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kunde de inte undgå det obekväma klass
rummet. I likhet med Kumashiro (2002), 
Bromseth (2010) och Edemo (2010) menar 
både Dowler (2002) och Ashutosh och Win
ders (2009) dock att det inte handlar om att 
undgå det obekväma klassrummet utan att 
omfamna det som möjlighet för lärande.
 En likhet mellan ”positionalitetspedago
giken” ovan och den normkritiska pedago
giken är målet att skapa en förändring av 
samhället. Skillnaden ligger i hur denna 
förändring ska genomföras. Positionspeda
gogerna söker sätt att skapa lärandeaktivi
teter och miljöer som hjälper studenter att 
ta till sig makt och hegemonikonceptet på 
kurser där de koncepten är centrala. Brom
seth (2010) menar i stället att all undervis
ning bör präglas av en normkritisk pedago
gik. Det betyder även att frågan om vilka 
som ska genomföra denna förändring upp
står. Nast (1999) argumenterar exempelvis 
för vikten av stöd från kollegor och insti
tutioner till de som undervisar om sexuali
tet. En normkritisk pedagogik menar dock 
att alla ska ha som grund att kritisera de 
normer som råder. Det innebär ett behov att 
sexa lärandeplanen genom att inkludera an
dra sätt att se på världen än den normati
va (England 1999). Likt Gy 2011 behöver 
vi inkludera andra sexualiteter i vår under
visning i ämnen som ekonomisk geogra
fi, demografi och urban geografi och inte 
låta sexualitet bli en särfråga i socialgeo
grafi. England (1999) poängterar vidare att 
det inte räcker med att inkludera sexualitet 
utan att vi även måste problematisera hur 
vi lär ut för att inte befästa de normer som 
råder. Exempelvis kan vi inte undervisa om 
kapitalismen utan att ifrågasätta dess bas av 
den reproduktiva normativa familjeenheten 
eller låta exkursioner i geografi determine

ras av traditionella ekonomiska aktiviteter 
(GibsonGraham 1999). De menar med an
dra ord att alla lärare måste föra en norm
kritisk pedagogik.

Slutsatser
Denna artikel tar sin utgångspunkt från två 
konkreta lärandesituationer där marginali
sering varit ämnet och där studenterna haft 
svårt att förstå konceptet. Därför har jag 
ställt mig frågan hur jag kan undervisa om 
sexualitetens geografi utan att ändra kurs
planen? I min analys placerar jag min ti
digare undervisning under toleranspeda
gogiken. Denna pedagogik leder inte till 
läroprocesser där studenterna kan komma 
över de hinder och den problematiska kun
skap som marginalisering och makt kan 
innebära. Kontrasten till toleranspedago
giken, den normkritiska pedagogiken, fo
kuserar i stället på just dessa hinder och är 
en väg att få studenterna att tänka reflex
ivt. Det kan dock resultera i motstånd och 
obekväma situationer och klassrum. Som 
lärare är det därför viktigt att vara beredd 
på att kunna hantera både konsensus och 
konflikter. Det leder in i den andra frågan 
för denna artikel om hur en öppen lärande
miljö, som tillåter diskussioner av sexuali
tet utan att studenter och lärare känner sig 
obekväma eller utsatta, kan skapas? Med 
en normkritisk ansats är den frågan fel 
ställd. Studenterna ska utmanas och kän
na sig obekväma, det är först då som de 
kan starta sin process i att överkomma de 
hinder som kunskapen ställer. Frågan be
höver också omformuleras eftersom den 
indirekt syftar till hur lärandemiljön kan 
vara öppen för de Andra. En normkritisk 
ansats problematiserar dock de privilegie
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rade normpersonerna och lärandemiljön 
blir därför maktgörande för de Andra. Det 
leder till den sista frågan för denna arti
kel: hur man kan hantera lärares/studenters 
sexualitet i dessa situationer? Även denna 
fråga behöver omformuleras eftersom den 
syftar till hur man kan hantera de Andras 
sexualitet. Återigen kan fokus på normper
sonernas sexualitet ge dessa studenter och 
lärare makt.
 Det finns dock några punkter som den 
normkritiska pedagogiken inte berör. För 
det första förutsätter den att alla använder 
en normkritisk ansats i sin undervisning. 
Den berör inte det motstånd som kan fin
nas mot ansatsen. En del lärare kan fortfa
rande vara av åsikten att det material som 
används och de lärandeaktiviteter som an
vänds är neutrala. Andra kan fortfarande 
se den normkritiska pedagogiken som en
dast intressant för HBTQpersoner. Av det
ta kan man, något pessimistiskt, dra slutsat
sen att det inte är troligt att alla kommer att 
ändra sin pedagogik till en normkritisk. Det 
är inte heller sannolikt att kurslitteraturen 
kommer att ändras. Edemo (2010) pekar 
exempelvis på att en normkritisk diskurs 
inte kan hållas ifrån en toleransdiskurs utan 
att de verkar parallellt. Det är också viktigt 
att påpeka att den förre förutsätter den se
nare. Om vi inte har en tolerans från bör
jan kan motståndet bli för stort för att föra 
den. Den kurslitteratur vi använder kom
mer till största delen från den engelsktalan
de världen och det är inte säkert att de all
tid präglas av en toleransdiskurs och då inte 
heller en normkritisk. Vidare saknas en för
ståelse för den rädsla som lärare kan känna 
för att (in)föra en normkritisk pedagogik. 
De kan känna både en rädsla för att stämp
las som den Andre eller för det obekväma 

klassrummet. Inte bara i undervisningssitu
ationerna utan även på institutionen om de 
ska propagera för en annan pedagogik. Allt 
detta försvårar (in)förandet av en normkri
tisk pedagogik på universitetet. För dessa 
följer några tips på hur en normkritisk un
dervisning kan se ut:

Förslag på lärandeupplägg
För att ändra fokus på kurserna kan man 
gå från hur individer marginaliseras till hur 
alla skapar marginalisering. Man kan även 
försöka att lokalisera marginaliseringen 
genom att ta in den i klassrummet. Före
läsningar kan vara en bra lärandeaktivitet 
men för att de ska få mening kan exempel 
på hur marginalisering går till som ligger 
studenterna nära användas. Jag har exem
pelvis använt mig av nära/avlägsetexem
pel:

Marginalisering
Avlägset: En kvinna går hem en sen kväll 
när det är mörkt och beslutar att ta vägen 
genom en park. I parken blir hon attacke
rad av en man som försöker att pressa ned 
henne till marken. Hon lyckas slå sig fri 
men undviker i framtiden den parken när 
det är mörkt. Skriv kort ned några rader 
om hur detta kan leda till en marginalise
ring och rummets (parkens) egenskaper.

Nära: En man (i klassen) går hem en sen 
kväll när det är mörkt och beslutar att ta 
vägen genom en park. Framför honom går 
en kvinna som verkar gå samma väg. Han 
märker snart att hon tittar ängsligt bakom 
ryggen och börjar gå snabbare. Skriv kort 
ned några rader om hur detta kan leda till 
marginalisering.
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Avlägset: Två killar håller varandra i han
den på väg hem från tunnelbanan en ef
termiddag. I en undergång möter de ett 
tjejgäng som börjar skrika glåpord mot 
dem och knuffa dem. De slår sig loss och 
springer sista biten hem. Diskutera kort 
hur detta kan leda till marginalisering och 
rummets egenskaper.

Nära: Två killar håller varandra i handen 
på väg hem från tunnelbanan en eftermid
dag. I en undergång möter de dig och dina 
tjejkompisar. Eftersom du vill visa dem 
stöd ler du mot dem. De släpper då varan
dras händer. Diskutera kort hur detta kan 
leda till marginalisering.

Boendesegregation
Avlägset: Nära 400 000 personer står i 
Stockholm stads bostadskö. Kötiden för 
en lägenhet i innerstaden eller närförort 
numera i många fall över 20 år. Diskute
ra hur detta system kan påverka segrega
tionen i Stockholm.

Nära: Du bor i Rinkeby och har stått i 
Stockholm stads bostadskö i 10 år. Efter
som du vill flytta ihop med din partner sö
ker du lägenhet och får ett erbjudande om 
lägenhet på Södermalm (efter bara 10 år!). 
Ni beslutar att ta den. Diskutera hur det
ta kan påverka segregationen i Stockholm.

Gentrifiering
Avlägset: I Manzese (ett slumområde i 
Dar es Salaam) fanns det tidigare varken 
vägar eller möjligheter för dagvatten att 
rinna av, vilket tidvis ledde till översväm
ningar i vissa delar. UNHabitat besluta
de därför att rusta upp området genom att 
bygga vägar med dräneringsdiken i områ
det och ersätta de husägare vars hus revs. 
Efter några år kunde observeras att andra 

hus revs och ersattes med nya höghus. Dis
kutera hur detta kan ha lett till gentrifiering 
och vilka processer som ligger bakom.

Nära: Som student flyttar du till Gröndal 
som har ett lite ruffigt rykte men ändå över
komliga lägenheter. Under dina studier träf
far du en partner som flyttar in och ni adop
terar ett barn. Efter studierna får ni båda 
jobb på Sweco som konsulter och måste nu 
stiga upp tidigt på morgonen. Problemet är 
att lokalen under er inhyser en pub med ute
servering som först stänger efter midnatt. 
Efter lyckade samtal med hyresvärden får 
ni honom att stänga uteserveringen. Disku
tera hur detta kan leda till gentrifiering.

Förhoppningsvis leder detta till intressanta 
diskussioner där studenterna börjar proble
matisera både makt och privilegier i relation 
till rummet. För att få studenterna att även 
analysera och finna lösningar är det även 
möjligt att använda problembaserad inlär
ning (PBI), en idé som jag ännu inte fått möj
lighet att pröva. Situationerna ovan kan då 
fungera som konkreta problem där studen
terna ska finna olika lösningar. Studenter
na kan sedan få reflektera över vilka effek
ter olika lösningar kan få. Som efterarbete är 
det även att rekommendera att låta studenter
na reflektera över det som sagts under läran
deaktiviteterna, gärna med avseende på hur 
examinationen är uppbyggd. Detta dels för 
att inte lämna dem ensamma i sina läropro
cesser och dels för att ge formativ feedback 
som leder dem i rätt riktning mot kursmålen.

Noter
1. På grundkursen i geografi får studenterna sex före
läsningar om olika områden inom kulturgeografi: eko
nomisk geografi, urban geografi, rural geografi, social 
geografi, politisk geografi samt natur/samhälle.
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2. Här är det viktigt att påpeka att kursutvärderingar är 
en central del vid meritering på universitet i USA.
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