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Bakgrund
Arbetsgruppen för ”Jämställdhet och genusperspektiv i grundutbildningen” fanns som ett
förslag i en framtida plan för integration av genusperspektiv i slutdokumentet från
arbetsgruppen för ”Genusperspektiv i grundutbildningen”, avlämnat 2/10-99. Här fanns idén
om ett treårigt utvecklingsprojekt med målet att genusperspektiv vid utgången av år 2002
skulle vara integrerat på utbildningsprogram och kurser vid LiU. Målet var att:

Lärare och studenter måste bli medvetna om att det överhuvudtaget finns
olika perspektiv på disciplinen och att sådana spelar roll för utbildningens
resultat och kvalitet.1

I januari 2000 lades ett förslag till rektor att forma en särskild arbetsgrupp, utsedd av
jämställdhetsrådet, för att leda ett treårigt utvecklingsprojekt med ovanstående mål.
Arbetsgruppen föreslogs bestå av 4-6 personer, varav 2 studenter och 100 000 kr föreslogs
anslås varje år för projektets genomförande. Jämställdhetsrådet föreslogs dessutom ansvara
för en extern utvärdering efter projektets avslutande i början av 2003.

Beslutet att tillsätta medel till jämställdhetsrådet för att genomföra projektet togs av rektor i
september 2000. För budgetåret 2000 anslogs 120 000 kr för insatser för integrering av
genusperspektiv i den grundläggande utbildningen. Av dessa medel skulle ca 20 000 kr
användas för kunskapsspridning och minst 75 000 kr användas som stimulansbidrag till
institutions- och fakultetsprojekt avseende genusperspektiv i grundutbildningen. Ytterligare
medel lovades dessutom att ställas till förfogande för budgetåret 2001 och 2002.

Arbetsgruppen ”Jämställdhet och genusperspektiv i grundutbildningen” formades därefter
som ett treårigt projekt med start den 1 november 2000 och slut den 31 oktober 2003.
Arbetsgruppen bildades som en undergrupp till jämställdhetsrådet, till vilka kontinuerlig
avrapportering skulle ske. Bland deltagarna fanns de olika fakulteterna representerade samt
representanter från de tre studentkårerna.

                                                            
1 Ur Slutdokument från arbetsgruppen för ”Genusperspektiv i grundutbildningen”. 1999-10-07. Dnr. LiU
1391/98-17
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Organisationen
Arbetsgruppens ursprungliga medlemmar var en grupp på tio personer. Bettina Carlsson SC
(gruppens sekreterare t.o.m. höstterminen 2001, därefter vanlig medlem), Claes Carlsson
ITUF (medlem tom våren 2001), Anders Haraldsson IDA, Ursula Hass IMT, CMT, Minna
Salminen-Carlsson Tema T, Barbro Wijma Med. kvinnoforskning (ersattes hösten 2002), Ulf
Mellström Tema T (dock aldrig närvarande och ersatt våren 2001) samt
studeranderepresentanterna Tove Mattsson StuFF, Åsa Henriksson LinTek (avgick p.g.a.
avslutade studier i och med våren 2002) samt Stellan Pihlblad Consensus (dock aldrig
närvarande).

Under arbetets gång ersattes deltagare som försvann med andra. Erik Andersson tillkom under
vårterminen 2002 som Consensus nya representant. Elisabeth Samuelsson FKF tillkom som
gruppens sekreterare våren 2002. Elisabeth Hultkrantz INR tillkom hösten 2002. Therese
Öberg LinTek och Maria Hellman Consensus var representanter under hösten 2002 respektive
våren 2003. Under hösten 2003 ersattes dessutom Consensus och LinTek´s representanter
med Alexander Carlsson respektive Lisa Petersson.

Arbetsgruppen hann ha ett möte under höstterminen 2000 och träffades därefter i genomsnitt
vid 5 tillfällen per termin fram till och med hösten 2003.

Uppdraget
I förslaget på arbetsområde, för arbetsgruppen ”Jämställdhet och genusperspektiv i
grundutbildningen”, från jämställdhetsrådet löd det övergripande målet som följer:

Universitetets personal och studenter måste bli medvetna om att det över
huvud taget kan finnas genusperspektiv på utbildningen och att detta spelar
roll för utbildningens kvalitet. Begreppet ’genusperspektiv i
grundutbildningen’ innebär att LiU:s studenter oberoende av kön möter en
utbildning som ger utrymme för genusperspektiv när det gäller
utbildningens innehåll, undervisnings- och examinationsformer. I
universitetets utbildningar ska genusperspektiv vara integrerat senast i och
med utgången av 2002.2

För att ovanstående mål skulle uppfyllas hade jämställdhetsrådet definierat följande uppdrag:

- Anordna årliga seminarier för anställda och studenter. T.ex. en ”genusdag” i syfte att
lyfta fram goda exempel och förebilder vid LiU och andra lärosäten.
- Ta vara på möjligheten till samarbete med andra lärosäten. Både för att undvika
dubbelarbete och för att kunna dra nytta av varandras erfarenheter.
- Sprida information om databasen med litteratur med genusperspektiv som upprättats
av sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet.
- Fördela stimulansbidrag till institutionsprojekt gällande genusperspektiv i
grundutbildningen.
- Ansvara för att följande enheter tar sig an dessa frågor samt i förekommande falla
stödja respektive ansvarig insats i dess arbete:

                                                            
2 Ur Integration av genusperspektiv i den grundläggande utbildningen –aktionsplan. Förslag till rektor. 2000-
01-14. Dnr LiU 1391/98-17
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- CUP/CUL (genuskunskaper skall ingå i utbildningen för nya lärare och
doktorander)
- Fakulteterna (Studenterna skall senast 2002 kunna svara ja på frågan:
anser du att utbildningen tar hänsyn till båda könen gällande
utbildningens innehåll, undervisnings- och examinationsformer. Av
undervisnings- och kursplaner ska framgå hur genusperspektiv ingår i
målet för utbildningen.)
- Institutionerna (I jämställdhetsplanerna bör det framgå vilka konkreta
åtgärder institutionerna avser vidta för att integrera genusperspektiv i
grundutbildningen gällande kursinnehåll, undervisnings- och
examinationsformer)
- Studenthälsan och studentkårerna (Genusperspektiv ska integreras i
fadderutbildningen)
- Kvalitetsrådet (Arbetsgruppen måste ges en tydlig plats i LiU:s
kvalitetsarbete)

Arbetsgruppens tolkning av uppdraget
I arbetsgruppen skapade i början tolkningen av uppdraget viss bryderi. Att lyckas integrera ett
genusperspektiv på hela universitetet på endast tre år såg gruppen som en både naiv och
omöjlig målsättning. Dessutom ställdes definitionen av ”genusperspektiv i
grundutbildningen” mot definitionen i LiU:s jämställdhetspolitik, som synes nedan.

Ur LiU:s jämställdhetspolicy:
Med ett genusperspektiv menas att man betraktar samhället som ett
könsmaktssystem. I dagens samhälle är manligt överordnat kvinnligt.
Begreppet genus innefattar de föreställningar som finns i samhället om vad
som definieras som kvinnligt och manligt. Genus uppkommer i ett samspel
mellan kön och människans sociala och kulturella miljö och är därmed
möjlig att förändra.

Ur Slutdokument från arbetsgruppen för ”Genusperspektiv i grundutbildningen”3:
Begreppet för ’genusperspektiv i grundutbildningen’ innebär att LiU:s
studenter oberoende av kön skall möta en utbildning som ger utrymme för
skilda genusperspektiv när det gäller utbildningens innehåll, undervisnings-
och examinationsformer.

Arbetsgruppen fann inget samband mellan det enda genusperspektiv som
presenteras i LiU:s jämställdhetspolicy och de skilda genusperspektiv som
presenteras i den tidigare arbetsgruppens slutdokument. Arbetsgruppen bestämde sig
därför att, genom att utgå från definitionen av genus i LiU:s jämställdhetsplan, själva
omformulera de mål som fanns i uppdraget. Detta skedde på det första mötet den
5/12-00 och diskuterades därefter löpande under arbetets gång. Dessa mål
presenterades för jämställdhetsrådet för att de skulle kunna ge synpunkter på
verksamhetens inriktning.

                                                            
3 Slutdokument från arbetsgruppen för ”Genusperspektiv i grundutbildningen”. 1999-10-07. Dnr. LiU 1391/98-
17
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Arbetsgruppens mål och strategi:
Arbetsgruppen formulerade ett mål att starta upp processer på olika nivåer inom LiU, att
medvetandegöra universitets personal och studenter om vad ett genusperspektiv innebär
samt att utföra stödjande aktiviteter som årlig genusdag, informationsspridning m.m. För att
lyckas med detta identifierade arbetsgruppen en strategi att arbeta kring:

- Genomgång av kurslitteratur i grundutbildningen sett ur ett genusperspektiv.
- Medvetandegöra universitetets lärare om vad genusperspektiv är, ev. i samarbete med

CUP.
- Engagera studenter att bli medvetna om genusperspektiv och eventuellt tillsätta

kärngrupp/spjutspets som arbetar med utveckling av hur genusperspektiv ser ut/kan se
ut i grundutbildningen. Viktigt är att studenterna blir medvetna om och får en positiv
syn på genusperspektiv så att påtryckningar från dem kan leda till större medvetenhet i
allmänhet på LiU.

- Att genusperspektivet blir inskrivet i institutionernas lokala kursplaner och att det
därmed efterlevs i grundutbildningen (vilket i sådana fall skall examineras).

- Iscensätta projekt på fakulteterna, uppmana fakulteterna att söka pengar till
verksamhet som främjar genusperspektiv. Dessa ska sedan utvärderas för att lyckade
projekt ska kunna genomföras på fler enheter på LiU.

- Bjuda in personer från de enheter/nivåer som omfattas av delmålen (t.ex. LEO,
Studenthälsan, CUP, Kvalitetsrådet och fakulteterna)

- Arbeta för att finna aktiviteter som behövs på olika nivåer.
- Ta fram kriterier för tilldelning av stimulansmedel (2 söktillfällen/år).
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Avrapportering av aktiviteter och projekt
Arbetsgruppens har, under 2000-2003, arbetat med en mängd olika aktiviteter och projekt.
Under hela arbetes gång har dessutom en kontinuerlig diskussion och debatt om arbetets
fortlöpande och framtida planering förts på gruppens möten.

Kontakterna med LiU:s jämställdhetsråd har varit kontinuerliga under hela projektets gång.
Dels genom kontakt med Ann-Christin Gustafsson (som även fått alla protokoll skickade till
sig) och dels genom att representanter besökt rådet och rapporterat om arbetets framskridande.
Dessa besök skedde två gånger under våren 2001 (Ursula Hass resp. Bettina Carlsson), en
gång våren 2002 (Ursula Hass, Bettina Carlsson, Minna Salminen-Carlsson och Tove
Mattsson) samt ett avrapporteringsmöte hösten 2002 mellan Ann-Christin Gustafsson och
Elisabeth Samuelsson. Arbetsgruppen gjorde även en preliminär slutrapportering för
jämställdhetsrådet i oktober 2003. Dessutom har representanter från andra grupper och
intresserade besökt och närvarit på arbetsgruppens möten. Ann-Christin Gustafsson,
jämställdhetsrådet, har informerat om gruppens uppdrag och verksamhet (hösten 2000).
Håkan Hult medverkade i information och diskussion om CUP:s arbete(våren 2001).
Jämställdhetsrådet närvarade via Christer Knuthammar och Ann-Christin Gustafsson för en
diskussion inför arbetsgruppens avveckling (våren 2003). Dessutom närvarade Jan Lindvall,
EKI, för att diskutera och utnyttja arbetsgruppen som bollplank om ett eventuellt framtida
projekt om genusperspektiv inom nationalekonomin (våren 2003). Ann-Christin Gustafsson
var även närvarande på ett möte där hon informerade om den framtida utvärderingen av
arbetsgruppens arbete (våren 2003).

Representanter ur arbetsgruppen har dessutom besökt andra möten på universitetet. Dels för
att informera och dels för att utbilda. Kvalitetsutskottet (Maj 2001, Minna Salminen-
Karlsson), utbildningsbevakarmöte med kåraktiva (våren 2001och våren 2002, Tove
Mattsson), studienämndsordföranden och kåraraktiva (hösten 2001, Åsa Henriksson och
Anders Haraldsson) samt kåraktiva (hösten 2003, Minna Salminen-Karlsson och Tove
Mattsson).

I februari 2002 medverkade delar av arbetsgruppen i halvdagsseminariet ”Från ord till
handling –Jämställdhet i praktiken” som jämställdhetsrådet organiserade. Där presenterades
bl.a. åtta projekt som arbetade med jämställdhet och genusperspektiv på LiU. Hälften av de
presenterade projekten var finansierade via arbetsgruppens stimulansmedel.

Den 5 december 2002 anordnade arbetsgruppen en genusdag för lärare och studenter på LiU.
Tanken var att samla allt (och alla) aktiva och intresserade av genusperspektiv på LiU.
Inledningstalare var Lars Larsson från SFS. I två parallella spår kunde besökarna därefter
besöka dels korta föreläsningar från lärare på LiU som arbetar med ett genusperspektiv i sin
undervisning och dels presentationer av projekt som behandlar genusperspektiv på LiU.
Slutligen organiserade arbetsgruppen en debatt om genusperspektivets implementering idag
och i framtiden, mellan representanter från de tre studentkårerna och dekanerna (eller andra
representanter) från de tre fakulteterna. Dagen avslutades med en buffémiddag för föreläsare,
debattdeltagare och arbetsgruppen

Arbetsgruppen har dessutom varit synlig i media, dels i och med annonser för ansökan om
stimulansbidrag och gensudagen och dels i artiklar om arbete och de projekt som mottagit
stimulansbidrag i LiteNytt och Östgöta Correspondenten.
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Minna Salminen-Carlsson (Tema T), Anders Haraldsson (IDA) och Tove Mattsson (StuFF)
genomförde även delprojektet ”Studenter genusgranskar sin utbildning”, tillsammans med
Madelaine Engström (TFK), under läsåret 2001-2002. Projektet lät studenter från elektro- och
dataprogrammen och lärarutbildningen utvärdera och studera sina egna utbildningar med
hjälp av utbildning och återkommande diskussionsträffar. Delprojektet finns redovisat i en
CUL-rapport.

Utdelning av stimulansmedel
I utlysningen av stimulansmedel, för integrering av jämställdhet och genusperspektiv i
grundutbildningen, skrev arbetsgruppen sju kriterier som anvisning vid ansökan. Gruppen
ville prioritera ansökningar från dem som inte i vanliga fall har till gång till medel för
liknande projekt och prioritera studentmedverkan. Dessutom ville gruppen stimulera
långsiktiga projekt. Anvisningarna följer nedan:

1) Stimulansbidraget skall ses som en grundplåt till en förändring som efter insatsen
skall kunna fortlöpa, om den utfaller väl. Kostnaden behöver då finansieras på annat
sätt.

2) Det skall vara sannolikt att projektet på sikt leder påtagliga framsteg i processen att
integrera ett genusperspektiv i grundutbildningen.

3) Såväl lärare som studenter skall vara involverade i projektet. Studentmedverkan
prioriteras framför lärarmedverkan.

4) Projekt som inte har egna medel kommer att prioriteras.
5) Projektet skall evalueras inom ramen för stimulansbidraget.
6) Projektet skall ha startat senast ett år efter det att anslaget beviljats.
7) Ett halvt år efter tilldelningen av anslag skall en kort rapport sändas in om hur

projektet fortskrider.

Resultat stimulansmedel
Vid det första utdelningstillfället (våren 2001) tilldelades av sex inkomna ansökningar fem
ansökningar medel på en sammanlagd summa av 57 000 kr. Vid det andra utdelningstillfället
(hösten 2001) inkom fem ansökningar och tre tilldelades medel på en sammanlagd summa av
48 400 kr. Vid det tredje utdelningstillfället (våren 2002) hade endast två ansökningar
inkommit. Endast en av ansökningarna tilldelades medel och då på 40 000 kr. Under våren
tilldelades även projektet ”Studenter genusgranskar sin utbildning” medel samt en ansökan
som tidigare avslagits, men nu (efter hjälp) beviljats medel. Dessa två projekt tilldelades
samanlagt medel på 90 000 kr. Sammanlagt delades 235 400 kr ut i stimulansbidrag till 8
projekt av olika karaktär. (Se även Bilaga)

Arbetsgruppens intention var att stimulansbidragen även skulle sökas av studenter. Detta har
inte skett. I stället har studentmedverkan framhållits från arbetsgruppens sida som
eftersträvansvärt för de projekt som fått medel. Vikten av att få in ett studentperspektiv
föranledde också arbetsgruppen att själv initiera och genomföra ett av de åtta projekten.

I övrigt förväntades av projektansökningarna en redovisning för vilka effekter man räknade
med efter projekttidens slut. Projektansökningarna över lag innehöll intressanta och angelägna
idéer. Balansen mellan synen på genusperspektiv i grundutbildningen som ordinarie
verksamhet utan behov av särskilda bidrag och behovet att stödja initiativ som trots sin
angelägenhet inte verkade kunna få ordinarie finansiering var den svåraste aspekten i beslut
om projektfinansiering.
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I stort kan man säga att de finansierade projekten kan inordnas i tre kategorier:
1) kunskapsspridning och medvetandehöjning hos lärare och/eller studenter genom

seminarier eller andra undervisningstillfällen,
(Strimma – genusperspektiv i läkarutbildningen, Boken Läkare Doktor Kvinna,
Seminarieserie utifrån IUV:s jämställdhetsplan)

2) undersökning av nuvarande utbildning ur genusperspektiv
(Studenter genusgranskar utbildning, Tjejer och programmering)

3) undersökning och förändring av nuvarande utbildning
(Genusperspektiv i matematikutbildningen, Manliga studenters
uppfattningar/upplevelser av sin grundutbildning till arbetsterapeut)

Ett ytterligare projekt har avbrutits och medlen återbetalats. En fullständig redovisning av
projekten samt projektrapporterna finns i diarienummer LiU 463/02-21.

Sammantaget visar projekten att det initialt går att åstadkomma ökad kunskap, ökad
genusmedvetenhet och förändringar i undervisningen med relativt blygsamma medel.
Projektanslagen i dessa fall har fungerat som just ”stimulansbidrag”, för att sätta igång något
som svårligen skulle ha kommit till stånd inom den ordinarie verksamheten. I vissa fall verkar
det som att projektet väckt en uppmärksamhet för genusfrågor, som sedan gör det lättare att
gå vidare inom institutionens ram. Fyra av projekten är tänkta att få en fortsättning på något
sätt, antingen genom betalning från institutionsmedel, genom inlemmande i reguljär
verksamhet eller genom att fortsatta medel sökts på annat håll.

Tre av projekten har resulterat i presentationer på internationella konferenser. De två projekt
som koncentrerat sig på att undersöka nuvarande utbildning ur genusperspektiv har publicerat
rapporter på svenska. Att även begränsade insatser som dessa projekt väcker intresse och
uppmärksamhet tyder på att intresset för genusfrågor i grundutbildningen inom olika områden
är stort samtidigt som det i många fall fortfarande saknas relevanta kunskaper.
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Arbetsgruppens insikter
Arbetsgruppens främsta insikt är att en integrering av jämställdhet och genusperspektiv i
grundutbildningen på LiU på så kort tid som tre år är en omöjlig uppgift. Arbetsgruppens
form med ickearvoderade deltagare var inte det ultimata då arbetsbördan blir för tung.

Arbetsgruppens ursprungliga mål var naivt. För att verkligen arbeta för jämställdhet och
genusperspektiv på LiU krävs mer genomgripande åtgärder än ett projekt av denna typ.
Trots detta har arbetsgruppen funnit att det är möjligt att, med små medel, sätta igång
processer på universitetet.

Intresset och kunskapen för dessa frågor är ojämnt fördelade över universitetet. Att integrera
ett genusperspektiv på alla kurser och alla utbildningar är ett omfattande arbete. Dessutom ser
problematiken olika ut på olika fakulteter och i olika nämnder. Insatser för att främja
jämställdhet och genusperspektiv på LiU görs på flera områden. De kan dock vara svåra att
upptäcka och samordna eftersom de oftast sker i det fördolda samt isolerat från annan
aktivitet. Detta arbete behöver resurser för att synliggöra det som många gånger redan görs.

Från studenterna (både bland kårerna och enskilda studenter) finns ett ökande intresse för och
ett ökat krav på integrering av genusperspektiv i utbildningarna. Studenternas engagemang
behöver dock former och systematik. Speciellt blir detta tydligt för kårerna som trots ett aktivt
intresse för dessa frågor upplever en brist på bra och tydliga kontaktvägar mellan studenter
och universitetet. Dessa behövs för att föra fram studenternas åsikter och för att undvika att
samma misstag görs varje år. Studentkårerna har generellt ”dåligt minne” i och med att dess
engagerade medlemmar byts ut varje år och inte alltid kan överföra all kunskap och erfarenhet
som samlats under året innan. Arbetsgruppen drar därmed slutsatsen att studenter och
anställda behöver en tydlig organisation för hjälp, stöd och information kring dessa frågor.
Dessutom behöver universitetet bygga upp och samla kompetens i genusfrågor i relation till
de olika fakulteterna och deras olika problematik.

Sammantaget finner arbetsgruppen den nuvarande organisationen kring arbetet med att
integrera genusperspektiv i grundutbildningen på LiU som diffust och sporadiskt. En samlad
och tydlig organisation behövs för att underlätta nya projekt och fortsatt utveckling.
Kompetensen inom området genusperspektiv i grundutbildningen finns, men är långt ifrån
allmänt spridd.
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Förslag på framtida satsning
Arbetsgruppen föreslår en aktiv, långvarig och genomgripande satsning för att förverkliga en
integrering av genusperspektiv i grundutbildningen på Linköpings universitet. Arbetsgruppen
har därför tagit fram följande förslag på arbetsområden och satsningar som bör ses som
kompletterande delar i en heltäckande satsning.

Genuslektorat
Som en del i legitimitetsskapandet kring arbetet med integrering av genusperspektiv i
grundutbildningen föreslår arbetsgruppen tillsättandet av fyra nya lektorstjänster, en för/från
varje fakultet/nämnd. Genuslektoratens arbetsuppgift bör vara att ansvara för arbetet med att
integrera genusperspektiv i grundutbildningen på respektive fakultet/nämnd gentemot lärare,
administrativ personal och studenter. Tjänsterna bör vara på deltid och kombineras med annan
tjänst inom fakulteten/nämnden. Arbetsgruppens tanke är att dessa fyra, gemensamt och
enskilt, skall arbeta som internkonsulter inom universitetet. Verksamheten bör utvärderas av
jämställdhetsrådet vart 3-5 år för att garantera ett optimalt arbete.

Genuslektoratens huvuduppgift bör röra utbildning och handledning av undervisande lärare i
genusperspektiv. De skall dessutom fungera som bollplank för intresserade av
genusperspektiv och stödja arbetet med utformandet av nya projekt. Genuslektoraten skall
även fungera som stöd för studenter och kåraktiva, samt arbeta med nätverksarbete inom och
utom Linköpings universitet i frågor kring genusperspektiv. De kan även vara till hjälp i
programutvecklingsarbeten. De fyra tjänsterna skall dessutom kunna utnyttja varandra som
hjälp och stöd i arbetet.

Referensgrupper
Arbetsgruppen föreslår ett fortsatt arbete via referens-/arbetsgrupper i olika konstellationer.
För att stödja genuslektoraten bör de knytas till varsin referensgrupp med medlemmar från
respektive fakultet/nämnd samt studentrepresentanter. Dessa kan fungera dels som spridnings-
och utbildningsgrupp och dels som stöd och inspiration.

Allmän kompetenshöjning
För att integrera genusperspektiv är det nödvändigt att alla på universitetet, såväl studenter,
lärare som administrativ personal får kunskap och utbildning om vad integreringen av
genusperspektiv i grundutbildningen innebär. Både vad det gäller genusperspektiv i allmänhet
och inom de olika ämnena. Därför måste det regelbundet finnas tillgång till utbildning för
t.ex. utbildningsansvariga, studievägledare, lärare och kåraktiva. Eventuellt borde
universitetets institutioner åläggas att genomföra en utbildning för sina anställda inom 3-5 års
perioder.

Återkommande genusdagar
Arbetsgruppen föreslår ett fortsatt och återkommande arbete med genusdagar på olika nivåer
inom universitetet. Genom att lägga fokus på genusperspektivet (både hur det arbetas med och
kan arbetas med) kan frågan återkommande aktualiseras för både studenter och anställda.
Genensamma och regelbundna samlingar kring dessa frågor kan dessutom skapa nya arenor
för samtal och informationsutbyte på universitetet.

Sammanlänkande hemsida
Arbetsgruppen föreslår skapandet av en hemsida i universitetets regi som presenterar
Linköpings universitets arbete med att integrera genusperspektiv i grundutbildningen. Sidans
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syfte bör vara att synliggöra det arbete och de projekt som görs på olika plan inom
universitetet. Dessutom kan sidan fungera som kontaktinformation för anställda och studenter
i dessa frågor. Sidan bör uppdateras regelbundet för att spegla det aktiva arbetet. Fokus bör
ligga på verksamhet inom universitetet, men sidan skall även innehålla externa länkar. Även
en diskussionslista och/eller frågelåda kan knytas till hemsidan.

Stimulansmedel
Arbetsgruppen förslår att även fortsatta medel avsätts till olika former av stimulansmedel av
projekt på Linköpings universitet. Dock bör en klar policy om kriterier för dessa utformas,
t.ex. i förhållande till vem som bör vara ansvarig för finansiering av olika projekt (t.ex.
stimulansmedlen eller institutionens budget). Stimulansmedlen bör knytas till framtagandet av
nya arbetsformer, arbetsredskap och/eller insikter om problem med integrerandet av
genusperspektivet.

Fokusering på studenter
Arbetsgruppen föreslår en aktiv fokusering på studenternas medverkan i integreringen av
genusperspektivet på Linköpings universitet. Fokuseringen på studenter ser vi som ett arbete
på flera fronter t.ex. genom att studenterna aktivt granskar sin utbildning och genom utdelning
av stimulansmedel till studenter. Genom en fortsättning/utveckling av projektet ”studenter
genusgranskar sin utbildning” kan universitetet arbeta med studenternas erfarenheter och
tankar om integreringen av genusperspektivet. Arbetsgruppen vill dessutom införa
stimulansmedel specifikt riktade till studenter. Detta kan ske i form av stipendier till uppsats-
och exjobbsskrivande som behandlar genusperspektiv i grundutbildningen och/eller för att åka
på konferenser som berör genusperspektiv i grundutbildningen (där t.ex. uppsatserna kan
presenteras).

Avslutning
Med de ovan beskrivna insatserna som exempel anser arbetsgruppen att en aktiv satsning på
integrering av genusperspektivet på Linköpings universitet kan vara möjlig. Arbetet bör
fokusera på kvalitetssäkring, verktygsgenerering samt skapandet av en bättre arbetsmiljö för
såväl anställda som studenter.

Som ett övergripande mål kan ligga att sätta Linköpings universitet på kartan avseende
genusperspektiv i grundutbildningen. Detta både gentemot studenter och anställda och
gentemot andra universitet i Sverige och utomlands. Integrering av genusperspektivet bör
dock läggas som en kvalitetsaspekt på universitetets arbete snarare än en tävlingsgren
gentemot andra universitet. På detta sätt kan arbetet med genusperspektivet fungera som en
attraherade aspekt på universitetets verksamhet gentemot omvärlden. ’
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Projekt som har fått stimulansbidrag

Teknik och genus
Beslutas att tilldela projektet som syftar till att finna innehåll och former för en eller flera
2001-05-10 examinationsgrundande uppgifter som rör teknik och genus i en teknikkurs inom

lärarprogrammet - totalt 20 000 kronor.
Kontaktperson: Claes Klasander, IUV.
Projektet genomfördes aldrig pengarna ska återbetalas

Strimma – genusperspektiv i läkarutbildningen
Beslutas att tilldela projektet föreläsningsserien
2001-05-10 ”Strimma – genusperspektiv i läkarutbildningen” -

totalt 10 000 kronor
Kontaktpersoner: Birgitta Arnsby och Lena Scheidegger, Läkarprogrammet

Beslutas att tilldela projektet föreläsningsserien
2001-11-20 ”Strimma – genusperspektiv i läkarutbildningen” -

totalt 15 000 kronor.
Kontaktpersoner: Birgitta Arnsby och Lena Scheidegger, Läkarprogrammet

Beslutas att avslå ansökan från projektet föreläsningsserien
2002-04-29. ”Strimma – genusperspektiv i läkarutbildningen” -

Kontaktpersoner: Birgitta Arnsby och Lena Scheidegger, Läkarprogrammet

Manliga studenters uppfattningar/upplevelser av sin grundutbildning till
arbetsterapeut
Beslutas att tilldela projektet som syftar till att inom arbetsterapeut utb. studera hur manliga
2001-05-10 studenter uppfattar/upplever sin grundutbildning ur ett genusperspektiv, samt

studera varför de avslutar/inte fullföljer sin grundutbildning till arbetsterapeut –
totalt 12 000 kronor.
Kontaktperson: Lena Haglund, Hälsouniversitetet

Beslutas att tilldela projektet ”Manliga studenters uppfattningar/upplevelser av sin
2001-11-20 grundutbildning till arbetsterapeut” –

totalt 23 400 kronor.
Kontaktperson: Lena Haglund och Jan Sandqvist, Hälsouniversitetet
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Boken Läkare Doktor Kvinna
Beslutas att tilldela projektet som syftar till att öka medvetenheten om genusfrågor i
2001-05-10 studentgrupper på Läkarutbildningen genom boken Läkare Doktor Kvinna -

totalt 3 000 kronor.
Kontaktpersoner: Elisabeth Hultcrantz och Ewa Svahn, Hälsouniversitetet

Beslutas att tilldela projektet som syftar till att öka medvetenheten om genusfrågor i
2001-11-20 studentgrupper på Läkarutbildningen genom boken ”Läkare Doktor Kvinna” -

totalt 10 000 kronor.
Kontaktpersoner: Elisabeth Hultcrantz och Ewa Svahn, Hälsouniversitetet

Seminarieserie utifrån IUV:s jämställdhetsplan
Beslutas att tilldela projektet som syftar till att integrera genusperspektiv i all
2001-05-10 grundutbildning vid lärarutbildningen genom seminarieserie utifrån IUV:s

jämställdhetsplan -
totalt 12 000 kronor
Kontaktpersoner Monica Sandlund och Christina Åkerlund, IUV

Genusperspektiv i matematikutbildningen
Beslutas att tilldela projektet Genusperspektiv i matematikutbildningen
02-03-19 Totalt 30.000:-

Kontaktperson Ma Li, MAI

Studenter granskar utbildning
Beslutas att tilldela projektet arbetsgruppens egna projekt Studenter granskar utbildning
02-03-19 Totalt 60.000:-

Kontaktperson Anders Haraldsson, IDA och Tove Mattsson

Tjejer och programmering
Beslutas att tilldela projektet ”Tjejer och programmering”
2002-04-29 Totalt 40.000:-

Kontaktpersoner Vivian Vimarlund och Jalal Maleki, avdelningen för HCS, IDA




