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Genusvetenskapens 
pedaGoGik 
MELLAN ERFARENHETSBASERAT LÄRANDE OCH VETENSKAPLIGT 
SAMTAL 

Anna Lundberg & Ann Werner

Den här skriften handlar om genusvetenskapens pedagogiska 
och didaktiska verksamhet. Den handlar om vad som händer 
i det genusvetenskapliga klassrummet, hur lärandeprocesserna 
och utmaningarna ser ut och vad som betraktas som viktiga 
pedagogiska ställningstaganden. Den handlar om hur lärare i 
genusvetenskap på olika sätt arbetar för att skapa goda villkor 
för lärande, för alla, och den handlar om vad som är svårt i 
maktkritiska lärandeprocesser och vad som är den genusveten-
skapliga pedagogikens styrkor. 

Genusvetenskap är ett relativt ungt akademiskt ämne med 
hög kompetens bland lärare och forskare, goda resultat i ut-
värderingar av utbildningen (HSV 2007, HSV Beslut 2012-
06-12, Reg.nr. 643-03443-11) och i konkurrens om forsk-
ningsmedel. Till ämnets grunddrag hör ett förändringsinriktat 
vetenskapskritiskt förhållningssätt, liksom ett aktivt och med-
vetet förhållande till makt och hierarkier. Ämnets bakgrund i 
och kopplingar till feministisk aktivism, tillsammans med det 
vetenskapskritiska inslaget är möjligen också det som bidragit 
till att ämnet på regelbunden basis ifrågasätts i mediala sam-
manhang (Högskoleverket, 2007:26).  Genusvetenskapens ge-
nomgående och tydliga fokus på förmågan till vetenskapskritisk 
ansats, fokus på maktfrågor och samhällsengagemang utgör 
också ämnets styrka och svarar direkt mot några av Högskole-
förordningens/examensordningens mest centrala formuleringar 
om den studerandes förmåga till kritisk diskussion samt ”insikt 
om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för 
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hur den används” (Högskoleförordning 1993:100, bilaga 2). 
Ämnets innehåll är mångdisciplinärt och transdisciplinärt efter-
som genusvetenskapens verksamhet bedrivs inom många empi-
riska och teoretiska forskningsfält. En gemensam nämnare åter-
finns dock just i att genusvetenskaplig teori och metod bygger på 
välgrundad kritisk och dynamisk diskussion av maktordningar 
i vetenskap, samhälle och kultur. Judith Butler (1994) har kallat 
genusforskning för ett fält utan ”riktiga studieobjekt” det vill 
säga genusvetenskapen kan och skall studera det mesta. Denna 
definition av genusforskning bygger på tanken att det inte går 
att separera maktordningar och idéer om kön, klass, etnicitet, 
ras, sexualitet et cetera från varandra. Detta är en föreställning 
som under senare år präglat den svenska genusvetenskapen (De 
los Reyes, Molina & Mulinari 2002, Lykke 2005). 

Med tanke på intresset för makt och kritiskt kreativt tän-
kande inom ämnet är det logiskt att pedagogiska ställningsta-
ganden, didaktiska undervisningsmetoder och läroplaner inom 
genusvetenskap kräver ett kontinuerligt utvecklingsarbete med 
maktmedvetenhet i fokus. Genusvetenskapens lärare och stu-
denter arbetar för att vara reflexiva, använda sina erfarenhe-
ter, ifrågasätta hierarkier, avtäcka ojämlika system, nätverk 
och praktiker och skapa alternativa ordningar, inte minst inom 
det egna ämnet. Genusforskare verksamma inom andra ämnen 
än genusvetenskap genomför också sådant arbete. Detta gäller 
inte bara ämnets innehåll och forskning, utan även hur det lärs 
ut i klassrummet. Inom högre utbildning gäller lagen om lika 
villkor som ska se till att de studerande inte utsätts för olika be-
handling av systemet. Att ge de studerande inom högre utbild-
ning lika villkor innebär att undervisningen bedrivs i former 
som inte utesluter grupper och individer, utan tvärtom ser till 
att samtliga studerande kommer till tals. Lagen kan ses som ett 
motiv, eller en plats att starta diskussionen om hur utveckling 
av undervisningens former, inte bara dess innehåll, ska gå till. 

Den här skriften syftar till att lyfta fram några aspekter av 
det arbete med pedagogik och didaktik som bedrivs inom genus-
vetenskap och genusforskning. Detta görs genom att 1) förklara 
de idéer som ligger bakom genusvetenskapens didaktik och 2) ge 
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konkreta exempel på strategier och metoder från genusvetenska-
pens klassrum. Skriftens innehåll, såväl som de metoder som be-
skrivs, vilar på vetenskaplig grund. Tanken med skriften är att 
via några nedslag sprida kunskap om och inblick i genusveten-
skapens pedagogik och didaktik. Vi tror att genusvetenskapens 
erfarenhet av medvetna och omsorgsfulla förhållningssätt till 
olika typer av hierarkier och maktförhållanden i undervisnings-
verksamhet kan vara berikande och tänkvärd också för läsare 
som befinner sig utanför genusforskningens fält.  

Pedagogik och didaktik inom ämnet Genusvetenskap
Ämnet genusvetenskap präglas som tidigare nämnts av plura-
lism, är starkt diversifierat, vilket är att betrakta som en av äm-
nets styrkor. Genusvetenskapens verksamhet som forsknings- 
och undervisningsämne överbrygger disciplingränser mellan 
humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap, och ämnet 
lånar och lånar ut till andra ämnen och discipliner. Därför kan 
genusvetenskapen heller inte göra anspråk på att äga, eller vara 
ursprunget till de maktkritiska och förändringsinriktade meto-
der och teorier som används i dess klassrum. Däremot skall det 
framhållas att genusvetenskapens lärare arbetar kontinuerligt 
med att förbättra och vidareutveckla maktkritisk pedagogik 
och didaktik. Den didaktik, det vill säga sättet att lära ut med 
metoder, strategier och förhållningssätt, som återfinns inom 
svensk genusvetenskap har historiska rötter i både aktivism och 
pedagogisk kritisk teori. Paulo Freire (1976) är en nyckeltänkare 
inom den kritiska pedagogiken som menar att förtryckta grup-
per måste äga sitt eget lärande och sin egen historia: inte bli auk-
toritärt lärda av andra. En annan viktig tänkare inom den kritis-
ka pedagogiken är bell hooks som i sin trilogi om lärande skrivit 
om kritiskt tänkande, erfarenheter och metoder rörande köns-, 
klass- och rashierarkier i utbildningssystemet (hooks 1994, 
hooks 2003, hooks 2009). Kevin Kumashiro (2002, 2009) har 
också fått ett stort genomslag i Sverige med sina perspektiv på 
queer/normkritisk pedagogik. Metoder och strategier från femi-
nism, anti-rasism och queeraktivism från 60-talet och framåt 
har samtidigt inspirerat det fält av maktkritisk och nydanande 
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pedagogik och didaktik som inspirerar genusvetenskapen idag. 
Det är därför svårt att dra en tydlig linje mellan anti-rasistisk 
pedagogik, feministisk pedagogik, genuspedagogik, normkri-
tisk pedagogik och andra sorters maktkritisk pedagogik. Det 
går däremot att säga att dessa under olika tidsperioder fokuserat 
på olika frågor. Från att fokusera på förtryckta grupper under 
60- och 70-talet har den maktkritiska pedagogiken kommit att 
se mer på lärarens roll, betydelsen av självreflexivitet och sam-
spelet mellan didaktik och innehåll i lärandet (Bromseth & Darj 
2010). Det är mångfalden inom genusvetenskapens lärandepro-
cesser som driver fältet och det är viktigt att notera att det inte 
finns en allenarådande pedagogik eller didaktik som förenar de 
genusvetenskapliga utbildningarna, eller verksamma genusfors-
kare, i Sverige. Vad som däremot är viktigt att hålla isär är skill-
naden mellan genuspedagogik, som präglas av det som beskri-
vits ovan, och undervisning om genus, vilken kan bedrivas via 
en rad pedagogiska metoder som saknar maktreflektion. 

Att undervisa om ett forskningsfält som är maktkritiskt och 
på samma gång arbeta för att motverka maktojämlikheter och 
skapa alternativ i klassrummet kräver mycket av läraren. Ge-
nusvetenskapen lär ut maktkritik och innehållet i undervisning-
en är ofta en drabbande kunskap för studenterna, något som 
flera av skriftens kapitel berör. Genusvetenskap är å ena sidan 
ett högteoretiskt, vetenskapskritiskt ämne, och å andra sidan 
ett ämne med intresse för konkreta sociala, kulturella, politiska 
och ekonomiska förhållanden, förhållanden som berör skär-
ningspunkten mellan personliga och offentliga sfärer. Dessa 
för ämnet karakteristiska inslag, inslag som har att göra med 
maktsystem som går på tvärs genom offentlig och privat livs-
sfär, levd erfarenhet och vetenskaplig diskussion, gör att många 
genusvetenskapliga studenter engageras starkt i sin utbildning, 
både känslomässigt och intellektuellt. Från utbildningens håll 
kräver det här ett pedagogiskt arbete som tar hänsyn till såväl 
känslomässiga som rationella delar av lärandet. Detta skapar 
en intressant dubbelhet där läraren å ena sidan är en auktoritet 
och å andra sidan arbetar med metoder, och lär ut teorier, som 
ifrågasätter auktoritet.
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Genusvetenskapens pedagogik: fem nedslag
Den här skriften har tagits fram i samarbete mellan redaktörer-
na Anna Lundberg och Ann Werner, Nationella sekretariatet 
för genusforskning som representerats av Josefine Alvunger och 
Inga-Bodil Ekselius samt Janne Bromseth, Anita Hussénius, 
Ulla M Holm, Renita Sörensdotter, Kerstin Norlander, Nina 
Lykke och Berit Larsson. Den 2 maj 2012 träffades vi i Göte-
borg för en workshop på temat genusvetenskapens pedagogik 
och didaktik. Till workshopen bjöds personer som föreslagits 
av skriftseriens referensgrupp. 

Under träffen diskuterades vilka delar av genusvetenskapens 
pedagogik och didaktik som idag är intressanta att lyfta fram. 
också målgruppen för skriften diskuterades. De teman som lyf-
tes utgör stommen i det här inledningskapitlet och i de kapitel 
som följer.

Skriftens fem kapitel innehåller alla såväl resonerande och 
reflekterande text som exempel på didaktiska metoder som lä-
saren kan inspireras av. De exempel som lyfts fram är häm-
tade från den genusvetenskapliga undervisning som bedrivs på 
svenska lärosäten. Många fler exempel och författare hade varit 
möjliga – och vi uppmuntrar läsaren att söka sig vidare genom 
angivna referenslistor, samt att testa och utveckla de metoder 
och tankegångar som presenteras. Vi syftar inte till att ge en 
samlad bild av hur pedagogik och didaktik ter sig inom genus-
vetenskap utan presenterar exempel och förslag från fältet. 

I kapitel ett beskriver Kerstin Norlander metoden som kallas 
empatisk läsning. I ett ämne som genusvetenskap, där gransk-
ning och kritik av maktrelationer och vetenskap är centrala in-
slag blir det viktigt att den studerande inte bara lär sig att läsa 
kritiskt, utan också att läsa noggrant. Empatisk läsning hand-
lar om att genom noggrannhet ta sig an perspektivrikedom, det 
handlar om att förstå och sätta sig in i olika perspektiv för att 
kunna bemöta/diskutera/hantera/kritisera. Kort sagt handlar 
det om vetenskaplig omsorg. Norlander skriver: ”Grundtan-
ken är att läsaren först ska förstå en text på dess egna villkor 
innan han eller hon uttalar en åsikt om den. Metoden innebär 
alltså att läsare måste utmana sin egen förförståelse, vilket ib-
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land kan vara jobbigt, men öppnar för spännande läsäventyr 
och erövring av ny kunskap.”  Metoden innebär också att den 
studerande övar sig i den viktiga konsten att ge konstruktiv och 
välgrundad kritik. 

I kapitel två skriver Nina Lykke om intersektionell genuspe-
dagogik. Kapitlet knyter tillbaka till den i samtida genusforsk-
ning helt centrala tanken att maktordningar och idéer om kön, 
klass, etnicitet, ras, sexualitet et cetera genomskär varandra, 
och att dessa samverkande maktförhållanden också har en 
plats i klassrummet. Att öka medvetenheten om detta är ett av 
Lykkes syften när hon på ett konkret sätt knyter diskussionen 
om intersektionalitet till klassrumssituationen och till didak-
tiska metoder med rötter i feministisk fredsaktivism. också i 
Lykkes kapitel betonas vikten av att den studerande tränas i att 
å ena sidan granska sin egen position, och å andra sidan kunna 
skifta till/sätta sig in i andras perspektiv och utgångspunkter. 
Lykke kallar detta för transversala dialoger.

I ett tredje kapitel skriver Anita Hussénius, Kristina Anders-
son och Annica Gullberg om genusvetenskaplig undervisning 
inom ramen för andra ämnen och discipliner. Som tidigare 
nämnts överskrider genusvetenskapen som forsknings- och un-
dervisningsämne flera disciplingränser, dess metoder både lånar 
och lånar ut till andra ämnen, och dess innehåll tillför viktiga 
perspektiv till andra utbildningsområden. Hussénius, Anders-
son och Gullbergs kapitel utgår från ett praktiknära forsknings-
projekt genomfört inom ramen för lärarutbildning med fokus på 
naturvetenskapliga ämnen. Kapitlet knyter an till genusveten-
skapens vetenskapskritiska förhållningssätt genom att granska 
det sätt på vilket naturvetenskap betraktas som ett ämne pojkar 
har en mer naturlig fallenhet för.  Kapitlet visar på metoder, 
dels för att hantera upplevelser av den här ojämlika situationen 
i klassrummet och dels för att ge blivande lärare verktyg för att 
hantera situationen i sin kommande yrkesutövning.

I kapitel fyra lyfter Janne Bromseth och Renita Sörensdotter 
normkritisk pedagogik som en möjlighet att förändra under-
visning i lärarlagsarbete. Med utgångspunkt i det pedagogiska 
utvecklingsarbete som bedrivits av lärarlaget på den genusve-
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tenskapliga avdelningen vid Stockholms universitet diskuterar 
författarna hur lärare såväl som studenter positionerar sig i 
klassrummets maktstrukturer. Kapitlet presenterar och dis-
kuterar normkritisk pedagogik och erfarenhetsbaserat lärande 
som två sätt att utmana dominans och diskriminering i utbild-
ningssammanhang och främja en inkluderande undervisning. 
Att arbeta i så kallade tutorgrupper är en form som använts och 
utvecklats inom genusvetenskapen vid Stockholms universitet, 
och även den metoden beskrivs. Processen inom lärarlaget lyfts 
fram av Bromseth och Sörensdotter som därmed visar hur det 
pedagogiska utvecklingsarbetet medvetet kan utformas som en 
grupprocess. 

I skriftens femte och avslutande kapitel utgår Berit Larsson 
från det hon ser som den genusvetenskapliga undervisningens 
brännpunkt: gränsöverskridande och (själv)reflektion.  Hon frå-
gar: Vad är genusvetenskap till för? Bortsett från ämnesfältets 
självskrivna samhälls- och forskningspolitiska relevans i en 
orättfärdig och ojämställd värld ser Larsson en viktig uppgift i 
att bistå de studerande i att bli självständiga i tanke och hand-
ling. Det intressanta är inte vad de studerande kan, utan vad 
som kan göras med det de kan. Larsson knyter samman levd er-
farenhet med de lärdomar som uppstår i högre utbildning. Hon 
betonar vikten av att undervisa maktmedvetet om makt, och 
att läraren i så måtto också måste sätta sin egen position un-
der lupp. Liksom i kapitel ett och två betonas vikten av att den 
studerande övas i förmåga till självreflektion och gränsöverskri-
dande. Härigenom lär sig de studerande i genusvetenskap att 
hantera perspektivrikedom och tolkningskonflikter. 

Genusvetenskapens pedagogik rör sig mellan vetande, varan-
de och görande, mellan erfarenhetsbaserat lärande och veten-
skapligt samtal, mellan självreflexivt kunnande och gränsöver-
skridande vetenskap. Det gör den pedagogiska verksamheten 
till ett idérikt och drivet fält i rörelse. Det tycker vi återspeglas 
i dessa fem kapitel.

God läsning önskar 
Anna Lundberg och Ann Werner
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