
 

 
 
 
 
 

Rapport från pilotprojektet: 
 

Att undersöka utbildning 

ur ett likabehandlingsperspektiv 
 
 
 
 
 
 
 
Claus Jochheim, Studievägledning och studentstöd 
Susanne Lindström, Institutionen för kultur- och medievetenskaper 
Josefin Sundberg, Umeå studentkår 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sverige är ett av de mest handikappanpassade länderna i 
världen, men tillgängligheten ses fortfarande som ett 
tecken på omgivningens omtänksamhet. Inte som en 
självklar rättighet  

(Petersen, Åsa, Bortom normen 2,0, 2007). 
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Bakgrund och syfte 

 
Likabehandlingsrådet, studentkårerna i Umeå och jämställdhetsrådet arbetar 
alla för att uppnå ökad jämställdhet och likabehandling vid universitetet. 
Arbetet handlar såväl om att minska trakasserier och diskriminering, i enlighet 
med diskrimineringslagstiftningens krav, som om att uppnå ökad kvalitet i 
verksamheten. Det senare handlar t.ex. om att stimulera verksamheten att öka 
genomslaget av genusperspektiv i utbildningen, i enlighet med regleringsbrevets 
krav.  
 
Trots att de flesta utbildningar vid Umeå universitet har viljan att inkludera 
saknas ofta kunskapen om vad som exkluderar. Med inspiration från Karolinska 
Institutets projekt ”Studentperspektiv i utbildningen” har 
Likabehandlingsrådet, Jämställdhetsrådet och Studentkårerna vid Umeå 
universitet genomfört en mindre undersökning av hur det ser ut med 
likabehandlingen vid 3 utbildningar vid Umeå universitet. Projektet vid 
Karolinska institutet gick ut på att hjälpa institutionerna uppnå förståelse för 
exkluderande processer vid utbildningarna. Studenter från två program 
utbildades i likabehandlingsfrågor och under sin utbildning granskade de det 
egna programmets litteratur och föreläsningar ur ett likabehandlings- och 
genusperspektiv.  Detta projekt har gått till väga på liknande sätt, men i ett 
mindre format. 
 
 

Tillvägagångssättet vid Umeå universitet 

 
Hösten 2008 bildades en styrgrupp bestående av de studiesocialt ansvariga 
inom de tre studentkårerna; Josefin Sundberg Umeå Studentkår (US), Stina 
Holmgren Umeå naturvetar- och teknologkår (NTK) och Monia Letaief  
Medicinska studentkåren (MSU), rådets dåvarande sekreterare Henrik 
Johansson och Anette Renström Jämställdhetssamordnare från Personal- och 
utvecklingsenheten (POU), och lärare och forskare vid Umeå Universitet Åsa 
Gustafson från sociologiska institutionen, Susanne Lindström från institutionen 
för kultur- och medievetenskaper, Kim Wickman från pedagogiska 
Institutionen, Ann-Louise Bäcktorp från pedagogiska Institutionen samt Claus 
Jochheim från Studievägledning och studentstöd. 
 
Gruppen kom överens om att begränsa undersökningen till vårterminen 2009. 
Undersökningen ska ses som ett pilotprojekt med möjlig uppföljning. Gruppen 
diskuterade även att begränsa undersökningens fokus och begränsa antalet 
diskrimineringsgrunder. Vi ville dock inte rangordna eller utesluta några av de 
olika diskrimineringsgrunderna.  
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Målet med undersökningen var att hitta exempel som kan ge underlag för ett 
vidare arbete med likabehandling inom Umeå universitetet. 
 
Under två lunchmöten diskuterades hur utbildningen av studenterna skulle 
kunna utformas. Lärarna kom då överens om att ge Susanne Lindström 
uppdraget att utbilda studenterna. 
 
NTK, US och MSU skrev en annons för att uppmärksamma projektet. Denna 
spreds i olika medier som når ut till studenterna, bland annat kårernas 
hemsidor. Värvningen av studenter till projektet skedde i två omgångar. Under 
höstterminen skickades en annons ut. Denna gav dock inget resultat. Ett nytt 
försök genomfördes lagom till vårterminens start 2009, vilket resulterade i 
större intresse från studenthåll. 12 studenter anmälde sig till utbildningen, 8 av 
dessa deltog under två eftermiddagar i januari. Där  gavs de möjlighet att 
bredda och fördjupa sina kunskaper om likabehandlingsarbete samt om olika 
diskrimineringsprocesser i samhället.  
 
Utbildningen innehöll information om likabehandlingslagstiftningen, om fältet, 
(tex HBTQ frågor) ”hjälpmedel” som mall eller redskap för undersökarna, 
lästips och etiska frågor. Syftet med redskapen var att öppna ögonen för frågor 
om vad som händer i föreläsningssalarna: vilka är det som är tysta under 
lektionstid, vilka bilder används i böcker och i power point-presentationer, vilka 
normer kommer till uttryck i undervisningen, är undervisningsmaterialet 
anpassat för personer med nedsatt hörsel eller synförmåga och mycket annat. 
 
Genom att ge studenter möjlighet att titta på sin egen utbildning ur ett 
likabehandlingsperspektiv kan vi uppnå  resultat i arbetet för ett inkluderande 
universitet. Studenterna är den grupp som ofta uppmärksammar brister av olika 
slag i sin utbildning. Genom att erbjuda en utbildning i likabehandling får 
studenterna möjlighet att inte bara uppmärksamma brister utan även delta i en 
förändringsprocess i likabehandlingsarbetet. Trots att antalet av intresserade 
studenter kanske inte var lika stort som vi hade önskat är vi nöjda med 
pilotstudien. Den ger oss en grund att stå på i vårt fortsatta arbete med 
likabehandlingsfrågor.  
 
 

Studenternas undersökningar 

 
I de deltagande studenternas undersökningar av sina egna utbildningar 
framträder en bild av hur likabehandling och jämställdhet fungerar i praktiken 
vid några utbildningar vid Umeå universitet. Utbildningarna finns vid 
humanistisk, samhällsvetenskaplig och teknisk naturvetenskaplig fakultet. 
Bilden är kanske inte den mest önskvärda vid ett universitet som investerar 
mycket arbete i dessa områden.  
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Nedan presenteras studenternas observationer av sina utbildningar. Vi har valt 
att tematisera studenternas observationer och återger dem med deras egna ord.  
 
I den introducerande utbildningen i likabehandling fick studenterna med sig 
några förslag på ingångar. Ingångarna är helt relaterade till den utbildning de 
genomgick. De lyder som följer: 
 
• Undersök utbildnings- och kursplaner samt litteraturlistor. Beaktar de ett 

likabehandlingsperspektiv? 
• Finns ett likabehandlingsperspektiv i institutionens kursutvärderingar? 
• Hur fungerar pedagogiken för dem som har dolda handikapp såsom dyslexi, 

hörselnedsättning är synskadad eller färgblind? 
• Hur ser belysningen ut i föreläsningssalarna? Fungerar den för dem med 

dålig syn? Fungerar belysningen för både höger- och vänsterhänta? 
• Innehåll i föreläsningar och grupparbeten! Kommer etablerade 

föreställningar till uttryck. Förmedlas föreställningar om olika stereotyper 
(gäller på alla områden)? I sådana fall hur?  

• Får alla lika stort talutrymme vid seminarier? Om inte, vilka talar mest? 
• Vilka tilltalas i rummet och hur? 
• Kommer skämt och lustigheter till uttryck på bekostnad av individer? 
• Hur ser bild- och textmaterial ut? Vilka representeras och hur? Kan alla 

läsa, OH-bilder, Power Pointpresentationer eller det som skrivs på tavlan? 
• Hur ser kurslitteraturen ut? Vilka är författare? Vilka representeras och 

hur? 
• Kan funktionshindrade studera på samma villkor som andra? Tillgänglighet, 

bemötande etc? 
• Ger lärarna uttryck för ett kritiskt tänkade (här åsyftar jag om lärarna visar 

medvetenhet om normer)? I sådana fall hur? 
• Är studiebesök och exkursioner välplanerade utifrån ett 

tillgänglighetsperspektiv? Kan alla höra vad som sägs? 
• Förläggs saltentor och seminerier vid tidpunkter så att alla kan delta? Det 

kan gälla t.ex. studenter med barn och de som har annan 
religionstillhörighet än kristen (exempelvis helgdagar). 

• Kommer scheman ut i god tid, alltså 4 veckor innan kurs-/momentstart? 
• Anteckna också gärna sådant som fungerar bra! 
 
 
Nedan presenteras studenternas observationer enligt de teman vi gick igenom 
under utbildningen.  
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Funktionshinder 
 
För studenter som har någon form av hörselnedsättning kan föreläsningarna 
många gånger vara bristfälliga. Lärarna är dåliga på att upprepa om någon sagt 
något väldigt tyst, vilket gör att studenter med hörselnedsättning ibland missar 
inlägg. Genomgångar går många gånger väldigt fort och vissa lärare pratar 
väldigt otydligt/svårbegripligt.  
 
Ur en synskadas synvinkel är genomgångarna oftast otillräckliga, OH –bilder är 
oftast av dålig kvalitet och har liten text. PowerPoint-presentationerna är oftast 
bra men är väldigt varierande i färg och ljus. Alla föreläsare har inte tänkt 
inkluderande när de gjort i ordning sina PowerPoint-presentationer, exempelvis 
använde en föreläsare sig av en ppt med mycket liten vit text på blå-vit 
bakgrund, vilket gör att vissa personer kan ha svårt att se vad som står. Under 
föreläsningarna använder ofta lärare och föreläsare PowerPoint-presentationer 
som de skapat själva. Texterna på dessa är ofta små och mot en färgad bakgrund 
i rött eller blått, detta försvårar läsbarheten för de med försämrad syn eller som 
exempelvis är färgbilda. Oftast erbjuds varken möjligheten att få presentationen 
i förväg så att personen i fråga kan skriva ut den, eller möjligheten för läraren 
att ta med sig kopior av presentationen. De få tilldelade handouts har haft för 
små rutor för att kunna läsas, även om man inte har några synproblem. Om 
man då såg sämre, hade man sannolikt inte ens kunnat ana vad som stod. 
 
Datorn i beteendevetarhuset finns endast vid ståbord för lätt tillkomst, annars 
måste studenten ta sig till en datasal vilket är komplicerat om målet endast är 
att skriva ut ett papper.  
 
Salarna i beteendevetarhuset är väldigt små och trånga (främst på plan två), för 
rullstolsburna kan detta försvåra framkomligheten, då bänkarna tar mycket 
plats.  
 
Åhörarplatserna är uppbyggda som bänkrader i flera nivåer. Även den första 
raden ligger två trappsteg upp, vilket inte är lämpligt för exempelvis rullstol 
eller om man har problem med att gå trappor. 
 
Flera klasskompisar tycker att borden och stolarna är för höga för att man ska 
kunna sitta bekvämt och ergonomiskt när man skriver, att möbleringen är gjord 
för långa personer. 
 
Bord och stolar har inte tillräcklig dämpning, mycket skrapljud uppkommer när 
de flyttas, vilket kan medföra problem speciellt för personer med 
hörselnedsättningar och liknande problem. 
 
Det finns ingen hörselslinga i klassrummet, trots att i alla fall läraren hör dåligt 
och att man kan anta att det alltid finns någon i klassen som hör sämre. 
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Fönster är placerade så att dagsljus faller in från vänster sida av klassrummet, 
vilket kan göra att en vänsterhänt person får svårare att se vad den skriver 
jämfört med en högerhänt, då armen/handen kommer att kasta skuggor över 
pappret. Själva belysningen i klassrummet var ganska bra och gick att ställa in i 
olika styrka beroende på hur mycket ljus som behövdes.  
 
Anslagstavlan för information, schema, tentaresultat och viktiga upplysningar 
och anslagstavlan med platsannonser är båda placerade på en höjd som gör att 
en person i rullstol eller någon som är mycket kort bara kan se de nedersta 
pappren. Om man har svårt att överblicka vad som står riskerar man att gå 
miste om viktig information. 
 
De flesta lärare reflekterar inte över vilka pennor de skriver med på tavlan. Det 
händer att de använder grön tuschpenna på gulaktig tavla, vilket är 
problematiskt för en person som t.ex. har problem med färgseendet.  
 
I Humanisthusets hörsalar är det otroligt svårt för någon som är exempelvis 
rullstolsburen att kunna medverka under föreläsningarna på samma villkor som 
icke rullstolsburna, då salarna inte är anpassade på ett tillfredställande sätt. Det 
saknas ramp/er för att kunna ta sig till bänkraderna där det finns nedfällbara 
bord att använda, och rummet erbjuder inga alternativ för rullstolsburna (eller 
andra som kan ha svårt att gå uppför trappsteg) förutom att sitta längst fram, 
framför alla andra i salen. Det saknas helt enkelt någon praktisk lösning. 
 
Under utbildningen förekommer en stor mängd studiebesök på olika 
verksamheter, myndigheter m.m. De förutsätter i stort sett full rörlighet. Ofta 
innebär de att vistas i mycket smala utrymmen och gångar, mycket trappor och 
långa stunder då man tvingas stå upp där det inte går att sätta sig ner etc. 
(exempelvis obligatoriska besök i ladugårdar). En positiv sak var dock att de på 
de flesta ställen vi besökte under den aktuella kursen delade ut hörlurar för att 
vi lättare skulle kunna uppfatta vad guiden sa. Det underlättar för personer med 
nedsatt hörsel, men även för personer som inte har problem med hörseln att 
hänga med i undervisningen. 
 
En av kursböckerna har relativt liten text och en rygg som gör att den kan vara 
svår att ha uppfälld utan att hålla i den. Onödigt svåra och gammalmodiga ord 
används, t.ex. eljest, emedan och ”icke förty”, som förutsätter goda kunskaper i 
det svenska språket. 
 
Schemat till denna kurs kom ut fyra veckor innan kursstart, såsom det är 
bestämt att det ska göra. Jag tror att även litteraturlistan gjorde det, men av 
erfarenhet vet vi att det ändå är bäst att vänta till första kursdagen med att köpa 
kurslitteratur, eftersom det flera gånger gjorts ändringar då. Böcker har tagits 
bort eller ändrats eller visat sig vara helt onödiga, och man vill inte riskera att 
betala dyrt för ”fel” bok.  
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Att man inte riktigt kan lita på att litteraturlistan stämmer medför att det blir 
svårare att läsa böcker i förväg och det kan medföra problem om det t.ex. är 
viktigt att kunna planera sin tid eller om man har något psykiskt 
funktionshinder som innebär att det är viktigt att veta sådana saker i god tid för 
att kunna hantera stress som annars skulle uppkomma eller om man behöver 
extra tid jämfört med en genomsnittlig student för att kunna sätta sig in i 
litteraturen. 
 
 

Genus & sexualitet 
 
På de kurser som jag går nu förekommer genus frekvent, i övrigt diskuteras inte 
handikapp, sexualitet eller andra variabler lika naturligt i föreläsningarna.  
 
I regel får killar mer uppmärksamhet och tar mer plats i diskussioner.  
 
Användningen av pronomen; jurister, domare, företagare, fabriksägare, chefer 
etc. är nästan alltid en ”han” när föreläsare tar exempel som de själva hittat på. 
Även i alla tentafrågor var sådana personer en ”han”.  
 
Av klassens elever är endast runt en femtedel killar, ändå är det de som hörs 
mest. Det gäller både vid seminarier och vid föreläsningar etc. Det är 
underförstått mer tillåtet för dem att komma med ogenomtänkta frågor eller 
bara kasta ur sig mer eller mindre relevanta kommentarer i allmänhet. De flesta 
av killarna verkar se det som en självklarhet att ta plats i klassrummet när de 
känner för det. Överlag är det ofta vissa personer – oavsett könstillhörighet - 
som pratar i klassrummet. Vid seminarier kommer dock i stort sett alla till tals 
någon gång, även om det finns en tendens att vissa personer pratar mycket mer 
än andra även i denna situation. Men dessa personer förväntas också fylla ut 
talutrymmet. 
 
En föreläsare har också vänt sig direkt till klassens killar med en fråga om 
motorer,  ”Vet ni det, pojkar?”. Då ska man vara väldigt säker på svaret och på 
sig själv för att svara på frågan om man inte anser sig ingå i den tillfrågade 
gruppen… 
 
Stereotyper kommer alltså till uttryck ibland, som t.ex. den tekniskt kunniga 
mannen och att chefer och högt uppsatta personer ofta omtalas som män, som i 
exemplen ovan. 
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Skämt och lustigheter har vad jag kan minnas inte kommit till uttryck på 
bekostnad av individer under denna kurs. Dock tog jag lite illa vid mig då en 
föreläsare förklarade hur jonbytare fungerar genom att säga att ”olika dras till 
varandra, som ni vet” på ett sätt som kändes som att personen hänvisade till det 
verkliga livet och att vi då skulle komma ihåg det genom att tänka på vilka 
personer vi dras till…  
 
Under en tidigare kurs förekom dock ett ”skämt” som var så otroligt kränkande 
att jag ändå vill ta upp det trots att det inte är den kurs jag granskat. Det var en 
föreläsare som talade om utformning av enkäter, och under det passet berättade 
han att han samtalet med en psykolog om ämnet vid ett tillfälle och psykologen 
sagt att det egentligen i enkäter bör finnas fler rutor än bara ”kvinna” och 
”man”. Men öppet inför hela klassen skrattade föreläsaren åt detta som han 
verkade tycka vara helt absurt, viftade med handen och sa att han inte lyssnat så 
noga på psykologen utan suttit och tänkt på annat istället. Många röster höjdes i 
klassen och det blev ganska högljutt. När jag och den person som satt närmast 
mig försökte säga att det exempelvis går att skriva en ruta för ”annat” också för 
att lämna det mer öppet, hördes det bara av dem som satt närmast och en 
klasskompis skrattade nedlåtande och sa ”vadå annat, det finns ju inget annat!”. 
Situationen kändes obehaglig och hade antagligen varit mycket kränkande för 
en transperson eller för någon som inte kan/vill identifiera sig som antingen 
”kvinna” eller ”man”.  
 
Det var offentliga myndigheter som hade författat flera av böckerna till kursen, 
så vilka författarna är som verkligen skrivit dem är i sådana fall ganska 
anonymt. Den stora bok om tekniska lösningar som vi använde mest var dock 
skriven av en man med svenskklingande namn. 
 
Böckerna behandlar i huvudsak rent naturvetenskapliga och tekniska saker och 
det förekommer överhuvudtaget väldigt få människor i texten. Dock finns det 
med några figurer i en av böckerna. Fyra av fem av dessa figurer föreställer män 
och i en av figurerna delar en stor hand med kavaj (vilket antagligen ska tolkas 
som en manshand) ut ”ansvar” till andra händer, varav endast en hand kan 
tolkas som att den inte tillhör en man. Den handen har bara fått ett ansvarskort, 
till skillnad från minst två kort som de andra har fått tilldelade. Det kan vara en 
ren tillfällighet, men det kan också handla om stereotypiska uppfattningar som 
kommit till uttryck.   
 
 

Etnicitet 
 
En föreläsare använde utan eftertanke uttryck som ”utlänningar använder...” 
etc. Även om det inte var något nedsättande det handlade om i detta fall, finns 
risken att det är uttryck för någon sorts dold rasism eller för att det kan leda till 
eller spä på fördomar.  
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I februari månad förekom en föreläsning som handlar om intersektionalitet, och 
läraren pratar bland annat om "den underordnade andra", orienten, och om hur 
olika etniciteter uppfattas olika av olika människor och i olika sammanhang.  
 
Plötsligt ställer hon frågan om det är någon som kommer från ett annat land 
(ungefär i formen det finns väl några här av annan etnicitet) och ber i sådana 
fall dessa personer räcka upp handen. Situationen blir krystad då studenter 
tittar sig omkring för att upptäcka ”dessa” utpekade personer.  
Akademiskt språk kan göra det svårt för studenter med annat modersmål än 
svenska att förstå då det går för fort fram.  
 
Lärare menar att de inte lägger ut föreläsningsanteckningar med motiveringen 
att studenterna ska ”träna sig att skriva”. De tar inte hänsyn till att alla lär sig 
olika eller att vissa kan ha svårigheter att förstå språket.  
 
 

Ålder 
 
De äldre tar mer plats i klassrummet, lärarna är dåliga på att fördela ordet till de 
yngre studenterna. Detta resulterar i att nivån på samtalen handlar om ett 
yrkesliv som de yngre studenterna inte har så stor erfarenhet av. Många gånger 
förs samtalen så att det är självklart att alla ska veta vad som diskuteras. Stora 
delar av föreläsningarna kan gå åt till att diskutera yrkeserfarenheter som inte 
de yngre studenterna kan ta del av, ofta är det samma personer som sitter tysta. 
Visst är det bra med diskussioner, men lärarna måste visa större förståelse och 
se till att fler få ta plats.  
 
Under en introduktion till en kurs önskade en student att lärarna skulle lägga ut 
föreläsningsanteckningarna innan föreläsningarna. Läraren svarade att denne 
inte brukade göra det eftersom ”heltidsstudenterna” inte brukade läsa 
kurslitteraturen då, utan läste bara föreläsningsanteckningarna. Läraren sade 
sedan att hon kunde göra det till denna kurs eftersom det var så många 
”vuxna/äldre/yrkesverksamma” i denna kurs. Vi så kallade ”heltidsstudenter” 
såg frågande på varandra. Min tolkning av detta var att vi alltså inte var lika 
seriösa och tog studierna på lika stort ansvar. Hela kursen har sedan varit riktad 
mot dessa yrkesverksamma. 
 
 

Övrigt 
 
Ibland går det alldeles för fort och man hinner inte skiva allt som de säger och 
det som står. Sedan klagar de på att studenterna inte är tillräckligt aktiva på 
lektionerna, vilket ofta beror på att genomgångarna går fort så att man inte 
hinner skriva.  
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Föreläsningsanteckningar och en bättre kvalité på föreläsningarna hade 
underlättat för studenterna och ökat deltagandet från fler på föreläsningarna.   
 
Det kritiska tänkandet får inte komma till uttryck såsom det borde och står i 
kursmålen. Exempelvis seminarium håller en väldigt låg kvalitet, det ställs låga 
krav trots att de är examinerande, vilket påverkar bland annat det kritiska 
tänkandet. Vissa lärare blir även arga/irriterade om någon ställer frågor kring 
eller ifrågasätter det som denne gått igenom.  
 
Universitetets lovdagar är inte anpassade efter andra stora religioners eller 
kulturers högtider än den kristna. 
 
Salstentorna förläggs oftast dagtid, vilket underlättar för studenter med barn att 
delta. Obligatoriska seminarier har dock lagts på sena eftermiddagar.  
 
Kursutvärderingarna har inte varit särskilt omfattande och det känns som att ett 
likabehandlingsperspektiv ofta har saknats, i alla fall har man inte kunnat se 
många direkta frågor som berör likabehandling. 
 
Tentan (ej omtenta)  lades på en kväll, svårt för småbarnsföräldrar och personer 
som bor på andra orter att komma.  
Under VT2009 så har vi haft otroligt mycket grupparbeten som är inlagda på 
schemat på ett sätt som inte passar så många, vi får uppgiften på torsdag och 
den ska vara färdig på måndag. Under veckans tre första dagar har vi inte gjort 
någonting och inte haft några uppgifter, det har varit ”slötid”. Utan uppgiften 
ges istället så att den ska arbetas med under fredag och helgdagarna. Detta 
stoppar möjligheten för alla som arbetar och inte går på CSN, har barn, pendlar 
eller andra förbindelser som gör att man inte kan sitta i Umeå på helgerna. 
 
Under grupparbetena under HT08 och VT09 har vi studenter vid ett flertal 
tillfällen varit tvungna att dela in oss i arbetsgrupper själv.  Detta innebär att det 
alltid är några människor som hamnar utanför, inte har någon att vara med 
eller helt enkelt inte själva blir valda. Dessutom är det ju oftast samma 
människor som hamnar i dessa situationer. Efter att vi tagit upp detta med 
lärarna vid MKV så ser vi en förbättring framtill att vi ska börja dela in oss i B-
uppsats par, där vi ska dela in oss två och två. Naturligtvis är det då samma 
personer som tidigare som hamnar utan partner och vid två olika tillfällen, 
ställer föreläsaren frågan om det är någon (Y) som har blivit ensam, för X har 
ingen att arbeta med? Detta innebär då att X och Y blir sammansatta till ett par 
inför klassen som åskådare då det från första början var bestämt att man skulle 
maila föreläsaren om man inte hade någon att arbeta med så skulle hon para 
ihop oss två och två. Detta skedde inte, utan X och Y fick uppmärksamheten av 
50 nyfikna ansikten.  Även vid andra tillfällen har denna ”handuppräcknings-
taktik” använts då föreläsaren vill ha svar på sina frågor: ex. Är det någon i 
klassen som faktiskt är feminist? 
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Reglerna att få tillbaka sina uppsatser och inlämningar inom 3 veckor och att 
schemat ska finnas en månad innan föreläsningsdatum är inte något som 
efterlevs. Allt som oftast dyker det upp ändringar och ursäkter till varför vi inte 
får det som faktiskt är lovat. Förutom att undervisningstiden per vecka är under 
all kritik så kan det läggas in extra pass eller tas bort, dock ej obligatoriska, men 
ändå ack så intressanta och viktiga för oss studenter bara dagar innan fastställt 
datum.  
 
 

Avslutning 

 
Som framgår av studenternas iakttagelser finns det uppenbara brister vid de 
utbildningar de representerar. Det finns även sådant som fungerar väl. 
Observationerna visar dock att detta är ett arbete som med nödvändighet 
behöver fördjupas. Ett första steg i rätt riktning skulle kunna vara att kursen 
”Genus och mångfald” vid Universitetspedagogisk centrum 
http://www.upc.umu.se/kurser/genusmangfald/index.htm?1,6,4,25 revideras 
och därefter obligatoriegörs för alla som undervisar vid Umeå Universitet. I det 
revideringsarbetet kan studenternas undersökningar användas som hjälpmedel 
och bollplank. En fråga som definitivt behöver utvecklas och fördjupas är vilka 
konsekvenser heteronormativiteten får för individer som studerar vid våra 
utbildningar. Vi vet utifrån andra möten och forskning att normer i stort och 
heteronormen i synnerhet i sin praktik fungerar väldigt begränsande för många 
människor, även här vid Umeå universitet. Normer fungerar också som en 
resurs, ofta omedvetet, för de individer som är del av normerna. Det besvärliga 
med normer är att de alltid kommer att existera. Om vi inte kan förstå normers 
stora genomslagskraft förstår vi de inte över huvud taget. Då blundar vi för 
förtryck. Kan vi vid Umeå universitet till våra lärare och studenter bidra med en 
förståelse för hur normer verkar har vi kommit långt i vår strävan efter ett 
jämlikt universitet och i förlängningen samhälle.  
 
Det är vår förhoppning att de erfarenheter vi gjort av genomförd undersökning 
ska kunna ligga till grund för en framtida fördjupad och breddad granskning. 
Några idéer vi vill föra fram som genererats under projektets gång är till 
exempel: 
 
- att genomföra intervjuer med studerande vid alla program/kurser 
 
- att engagera studentkårernas studiesocialt ansvariga och utbildningsbevakare 
 
- att granskning av enskilda utbildningar genomförs av studerande  
   som självständigt examensarbete. 
 


