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Syfte…

2

• … med genuslektoratet är att på ett systematisk och 
långsiktigt sätt arbeta med frågor som rör genus och 
jämställdhet i lärarutbildningarna. 



Genuslektorns uppdrag 2013‐15
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Bygger på tidigare LiU-gemensamma beskrivning av 
genuslektorernas huvuduppgifter som:

Genuslektorernas huvuduppgifter vid Linköpings
universitet rör utbildning av lärare i genusperspektiv, 
att initiera nya projekt, att fungera som stöd för
studenter samt arbete i nätverk inom och utom 
Linköpings universitet. I uppdraget ingår
fakultetsövergripande samarbete och kompetens‐
utbyte i frågor rörande jämställdhet och genus och 
högre utbildning. (Dnr LiU‐2013‐00961)



Genuslektorns referensgrupp
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Anställda från olika institutioner som arbetar med 
lärarutbildning:
• Ingrid Karlsson (ISV)
• Mathias Martinsson (ISV)
• Caroline Kelly (KfU) sammankallande 
• Monica Sandlund (IBL, KfU)
• Björn Pernrud (Tema) 
• Studentrepresentant (StuFF) 



Genuslektorns handlingsplan 2013‐2014
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• Konkretisering av genuslektorns uppdrag 

• Ger exempel på mera konkreta projekt

• Planen är baserad på 25 % tjänst



Rubriker i genuslektorns handlingsplan
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• Grundutbildning

• Studentkontakt

• Anknytning till fakulteten och samverkan inom LiU

• Projekt

• Nationella närverk och extern verksamhet

• Internationalisering



Studentkontakt
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• Studentrepresentanter från Stuff har regelbundet 
deltagit i referensgruppen

• Exempel för studentinitierade aktiviteter



Anknytning till fakulteten
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• Regelbundet deltagande i den stora ledningsgruppen 
(t.o.m. vt 15)

• Samarbete med Lika villkorsgruppen

– Resurs vid framskrivande av Lika villkorsplan

– Presentation av mitt projekt om hemsidans 
granskning på Lika Villkors-dag för kanslierna

• Representant för Utbildningsvetenskap i SLV

– I den roll adjungerat till i SUV

• Resurs i samband med olika remisser 



Samverkan inom LiU
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• Forum för Genus och jämställdhet

– Styrelse

• Lika villkor och genuslektorer på de andra fakulteten

– Gemensamt deltagande i Kalasmottagning (2014, 
2015)

– Nordiskt Forum i Malmö 13-15/6 2014

– Organisation av workshop vid nationell 
jämställdhetskonferens för universitet och 
högskolor i Norrköping 18-19/11 2014

– Rådgivning i relation till kurser och program



Projekt 2014
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Granskning av hemsidan och bildmaterial ur ett 
genus- och lika villkors-perspektiv 
• Framställning och diskussion i referensgruppen och även 

andra grupper

– Genus, ålder, funktion

– Autentiska bilder vs. Marknadsföringsbilder

• Resultat presenterades för kansliernas lika villkors-
representanter

• Resultat diskuterades med medlemmar av gruppen som 
tog fram den nya hemsidan



Nationella närverk och extern verksamhet
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• Umeå: deltagande och samtal kring genus i 
lärarutbildningar när rektor av school of education
på besök vid LiU

• Nationellt nätverk ”Genus och jämställdhet i 
lärarutbildningar”, samarbete med Karlstad 
universitet (8 dec 15 ???)



Extern verksamhet ‐ 2015
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• Föreläsningsverksamhet vid SLU i ramen av 
universitetspedagogisk kurs (på engelska, april 15)

• Nätverk för genus och jämställdhet i skolan och 
förskolan (Östergötland)



Internationalisering

13

• Enligt handlingsplan träffade jag ett antal professorer 
vid Ochanomizu Women’s University i Tokyo

– Även dess utbytesstudenter vid LiU

• Presentation om arbete med Genus vid LiU när 
delegation från Saitama University på besök (april 
2015)



2015 ‐ Internationalisering
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» Inbjudan till Keynote speaker till konferens i Salzburg 
om Bildung, Gender, Intersektionalität för att bl.a. 
presentera arbete vi gör vid LiU med 
genusinkludering (tidigare projekt med 
lärarutbildare)

» Inbjudan som föreläsare för lärarutbildare i Estland 
1. Different perspectives and approaches towards gender and 

equality in Swedish education and teacher education

2. Teacher educator perspectives on gender inclusion

3. Possibilities of monitoring gender inclusion



Grundutbildning (1)
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Förskollärarprogrammet
– Föreläsningar i olika kurser (UK och FP)

– Önskemål: arbeta vidare med frågor om 
progression inom utbildningen även 2015



Grundutbildning (2)
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Ämneslärarutbildning
Möte av ämnesansvariga i klusterklubben 

(utvärdering av UK1-4; Genusinkludering i ämnen)

• Diskussion om kvinnor i läromedel (insatt!)

• Frågor kring ämnesdidaktik aktualiserades för mig 
under deltagande av konferens i Salzburg



Grundutbildning (3)
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Grundlärarutbildning
Tidigare en workshop med Emilia Åkesson (Monica 
Sandlund och Björn Pernrud)

2015: Planering av fler workshops för 
grundlärarstuderande om ”Förkroppsligad normkritisk
pedagogik”

(Önskemål även från sidan av förskolepedagogiken)



2015 ‐ Studentundersökning 
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» Gemensamt med referensgrupp med fokus på Lika 
villkorsfrågor

» Vart kan studenter vända sig när de känner sig 
diskriminerade? (Väcka medvetenhet om att hjälp 
finns att få)

» Samarbete med programledningar

» Bildspel

» Bättre på ny hemsida



2015 ‐ Remissarbete
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• Breddat rekrytering / Kartläggning

• Ska vi jobba mera systematisk med detta?

• Projekt?



Utvecklingsbehov och vidare diskussion

20

• Uppdragsbeskrivning 2016-2018

• Handlingsplan 2015-16

• Förankring gentemot grundutbildning genom tydliga 
struktur om hur jag kan träffa utbildningsledare

• Hur kan vi på lärarutbildningar mera konsekvent 
arbeta med  gender monitoring?



www.liu.se

Och tack igen!
Susanne 


