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Uppdragsbeskrivning för genuslektor åren 2016‐2017  

På LiU tillsattes år 2005 fyra genuslektorat, en på varje fakultet. Dessa var de första 
i sitt slag i riket. I uppdraget låg att ”aktivt medverka till att integrera genusfrågor i 
grundutbildningens innehåll och/eller form samt att utveckla pedagogiska modeller 
för bestående arbete med jämställdhets- och genusaspekter”1 
 
På Utbildningsvetenskap har genuslektorns uppdrag fastställts genom uppdragsbe-
skrivning och handlingsplan.  
 
När det gäller uppdragsbeskrivning har den senaste gällt för tiden 2013-2015. Tidi-
gare uppdragsbeskrivningar har också upprättats för att gälla under tre år. Således 
skulle det nu vara aktuellt att besluta om en ny uppdragsbeskrivning för åren 2016-
2018. Ett alternativt sätt skulle dock kunna vara att i fortsättningen låta uppdrags-
beskrivningarna följa de mandatperioder som tillämpas bl.a. för styrelsen. För att 
då komma i fas skulle nuvarande uppdragsbeskrivning kunna förlängs till att gälla 
år 2016-2017 och att en ny uppdragsbeskrivning tas fram under hösten 2017 gäl-
lande tiden 2018-2020.   
 
Handlingsplaner har upprättats för ett år i taget. Där beskrivs uppdraget i mer kon-
kreta termer för det kommande året samtidigt med en viss tillbakablick över året 
som gått. Genom systemet med separat handlingsplan finns en beredskap att ta 
höjd för uppkomna aktuella frågor, givetvis då i linje med gällande uppdragsbe-
skrivning. När det gäller handlingsplan beslutar styrelsen att den även i fortsätt-
ningen görs inför varje år.  
 

Beslut 
Styrelsen för utbildningsvetenskap beslutar att förlänga den gällande uppdragsbe-
skrivningen för genuslektor till att gälla även för åren 2016-2017. 
 
Då några av personerna i referensgruppen lämnar sitt uppdrag, kommer referens-
gruppen att utses senare av SUV. 
 
Bilagor 
Uppdragsbeskrivning för genuslektor 2013-2015 
Uppdragsbeskrivning för genuslektor 2016-2017 (förlängning av uppdraget 2013-
2015) 

                                                         
 
 
1	www.liu.se/om‐liu/strategi/ett‐liu‐for‐alla/lika‐villkor/om‐
genuslektorerna		
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Beslut i detta ärende har fattats vid SUV:s sammanträde 2015-12-08. I beslutet har 
deltagit undertecknad dekan, ordförande, ledamöterna Birgitta Plymoth, Joakim 
Samuelsson, Louise Malmström och Josefin Enoksson samt tjänstgörande ersättare 
Polly Björk-Willén, Håkan Löfgren, Suzanne Parmenius-Swärd och Andreas 
Wåhlén. Därutöver har närvarit fakultetskoordinator Caroline Kelly, genuslektor 
Susanne Kreitz-Sandberg, tillträdande tf utbildningsledare Sofia Kvist Lindholm, 
personalföreträdare Andrzej Szklarski och kanslichef Anderz Grunnesjö, den sist-
nämnda föredragande. 
 
 
 
Jörgen Nissen  Anderz Grunnesjö 
Dekan   Kanslichef 
 
 
 
 
Sändlista 
Forum för genus och jämställdhet (Elisabeth Samuelsson) 
Lika Villkor (Johanna Forsell) 
IBL, Avdelning för pedagogik och didaktik (avd. chef Lotta Holme) 
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Uppdragsbeskrivning för genuslektor åren 2013-2015 

 

Genuslektoratet har blivit en stabil och unik institution/funktion vid Linköpings universitet. I års-
redovisningen för Linköpings universitet avseende budgetåret 2012 beskrivs genuslektorernas ar-
bete i kontexten av insatserna för jämställdhet och det övergripande arbete för lika villkor som 
följer:  

Vid LiU har arbetet med att integrera genusperspektiv i utbildningen på grundnivå och avancerad nivå på-
gått i flera år. Sedan 2005 finns genuslektorer på varje fakultet, som inom ramen för ca 25 % av sin anställ-
ning långsiktigt arbetar för att öka medvetenheten och kunskapen om genusperspektiv i grundutbildning 
och utbildning på forskarnivå. I uppdraget ingår att utveckla pedagogiska modeller för bestående arbete 
med jämställdhets- och genusaspekter. Genuslektorerna arbetar dels för sin egen fakultet, dels genomför de 
vissa gemensamma aktiviteter. De är aktiva även på nationell och internationell nivå.1  
 

Arbetet för jämnare könsfördelning medför utmaningar inom det utbildningsvetenskapliga områ-
det: 
 

Inom Utbildningsvetenskap är könsfördelningen [av helårsstuderande] ojämn med ca 75 % kvinnor och ca 
25 % män. Skillnader finns dock mellan olika lärarutbildningar och olika inriktningar inom lärarutbild-
ningen. Förskollärarutbildningen har en fördelning på 97 % kvinnor och 3 % män2, medan könsfördel-
ningen är jämnare för Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem (57 % kvinnor och 43 % män) 
och för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan med ingångsämne engelska (43 % 
kvinnor och 57 % män). Genuslektorn har arbetat med frågor om segregering mellan män och kvinnor i 
olika delar av lärarutbildningen och granskat integrationen av genusperspektivet i de nya lärarprogrammens 
utbildningsvetenskapliga kärna. I december arrangerades ett nätverksmöte för att utbyta erfarenheter med 
andra högskolor kring arbetet med jämställdhet och genus i lärarutbildningarna.3  
 

Genuslektorernas huvuduppgifter vid Linköpings universitet rör utbildning av lärare i genusper-
spektiv, 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.4 

 

                                                 
1 Årsredovisningen för Linköpings universitet avseende budgetåret 2012, s. 77 
http://www.liu.se/om-liu/siffror/ar/1.443414/ar12.pdf, 20131008 
2 Ht 2013 var andelen män i förskollärarutbildningen 10 procent. 
3 Årsredovisning, s. 78 
4 Linköpings universitet: Genuslektorat. En modell för hur man kan integrera genusperspektiv i 
grundutbildningen 2008 http://www.liu.se/om-liu/strategi/ett-liu-for-alla/genus/om-
genuslektorerna/1.168545/Genuslektorat.pdf (20131008) 



 
Styrelsen för utbildningsvetenskap 

 

Bakgrund: Genuslektorerna inom utbildningsvetenskap  

Sedan satsningen på en särskild genuslektor inom utbildningsvetenskap startades 2005 är syftet 
att frågor relaterade till genus på ett bestående och för alla lärare och studenter självklart sätt 
finns med i all grundutbildning. Genuslektorns uppdrag är att allsidigt belysa frågor om genus 
och verka för att detta område synliggörs i verksamheten. Detta har skett på olika sätt. En väsent-
lig del av arbetet handlar om att möta lärare och då framför allt kurs- och programansvariga som 
utifrån sina positioner kan föra kunskap och förhållningssätt vidare. 

Åren 2010-2012 gällde samma grunduppdrag som tidigare och det fanns anledning att genuslek-
tors uppdrag särskilt, men inte endast, inriktas mot den nya lärarutbildningen. Inom det omfat-
tande utvecklingsarbete för en ny lärarutbildning skulle genuslektor vara delaktig i samband med 
genusfrågor och frågor om jämställdhet kunde introduceras och följas upp inom den nya lärarut-
bildningen, såväl för anställda som studenter. Det anses fortsatt som viktigt att gemensamt med 
programansvariga och studierektorer tillse att dessa nyttiggörs inom olika delar av det nya pro-
grammet, både den utbildningsvetenskapliga kärnan och ämnena.  

Genuslektorns aktiviteter under den senaste uppdragsperioden framgår i protokoll från styrelsen 
för utbildningsvetenskap (2013-05-28), grundutbildningsnämnden (2013-04-25) och tidigare 
OSU ledningsgruppen (2011-11-29). 

Verksamhetsplan 2013-2015 

Lärarutbildningen omfattar många institutioner vid LiU och det bör därför ingå i genuslektors 
uppdrag att ta initiativ till att inventera och lyfta fram genus som innehåll och form, i alla delar av 
utbildningen, gemensamt med studierektorer vid institutioner där kurserna ges. Detta omfattar 
även lärarprogrammets didaktiska progression ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Genus-
lektors arbete ses som en del i kvalitetssäkringen av utbildningarna.  

Under den föregående uppdragsperioden arbetade genuslektor bland annat med genus- och jäm-
ställdhetsfrågor inom den nya lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna (UK1-4). Detta 
arbete ska fortsätta mot alla UK kurserna och även till kurserna som ges inom lärarutbildningar-
nas ämnen. Här kan kunskap från arbetet med inriktningarna i den tidigare lärarutbildningen föl-
jas upp och vidareutvecklas5. 

Genuslektorn ska också finnas som en resurs för alla påbyggnadsutbildningar såväl som forskar-
utbildningar som ges inom det utbildningsvetenskapliga området vid LiU. 

Samverkan 

Inom och utom Linköpings universitet finns olika aktörer som arbetar för till exempel 
genusperspektiv i högre utbildning, jämställdhet och lika villkor. Genuslektorn uppmuntras att 

                                                 
5 Susanne Kreitz-Sandberg: Gender inclusion and horizontal gender segregation: stakeholders 
strategies and dilemmas in Swedish teacher’ education. Gender and Education, vol 25 no 4, 
pages 444-465. 



 
Styrelsen för utbildningsvetenskap 

 

fortsatt utvidga engagemanget för jämställdhet i utbildningar med ett intersektionellt perspektiv 
och koppling till andra diskrimineringsgrunder som berörs t.ex. i LiUs arbete med lika villkor.  
Genuslektor bör på olika sätt fortsätta arbetet, i linje med föregående uppdragsbeskrivningar, med 
att bygga upp och vara aktiv i nätverken som rör utbildning och forskning inom det 
utbildningsvetenskapliga området. Frågor om möjligheter av normkritiska arbetssätt i 
lärarutbildningarna och i ett brett arbetet med jämställdhet undersöks i samarbete med forskare 
och lärare som redan har integrerat dessa perspektiv i sin undervisning, både inom LiU och andra 
lärosäten.  
 
Samverkan med ledningsgruppen formaliseras genom att genuslektorn ingår i den stora lednings-
gruppen. 

Samverkan med programledningen i de långa programmen fördjupas genom att en av de pro-
gramansvariga utbildningsledarna ingår i referensgruppen.  

Det under 2012 initierade arbetet för ett nationellt nätverk ”Genus och jämställdhet i 
lärarutbildningen” ska följas upp och utvecklas vidare. 
 
Möjligheter för samverkan med lärarutbildningar och genusforskare med intresse i motsvarande 
frågor vid andra lärosäten i Sverige och internationell sonderas. 
 
Konkretiseringar av samverkan tas även upp i handlingsplanen. 

 
Internationalisering 
 
Frågor kring internationalisering och jämställdhet tematiseras bl a gemensamt med andra 
genuslektorerna och Forum för genus och jämställdhet, men även genom deltagande och 
representation av LiU i nationella och internationella konferenser som rör genuslektorns 
uppdragsområde. 
 
Referensgrupp 

Genuslektorns referensgrupp utvidgas så att anställda från olika aktiva institutioner inom lärarut-
bildningen är representerade. Referensgruppen verkar utåt mot institutioner och program och är 
en viktig bollplank för genuslektorn i planeringen och genomförandet av olika projekt och utbild-
ningsinsatser.  

Som referensgrupp utses: Ingrid Karlsson (ISV) 
Mathias Martinsson (ISV) 
Caroline Kelly (KfU) sammankallande 
Monica Sandlund (IBL, KfU) 
Björn Pernrud (Tema) 
Studentrepresentant (StuFF) 

Referensgruppen sammanträder två gånger under terminen eller efter behov.  
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Uppdragsbeskrivning för genuslektor åren 2016-
2017 (förlängning av uppdraget 2013-2015) 

Genuslektoratet har blivit en stabil och unik institution/funktion vid Linköpings 
universitet. I årsredovisningen för Linköpings universitet avseende budgetåret 2012 
beskrivs genuslektorernas arbete i kontexten av insatserna för jämställdhet och det 
övergripande arbete för lika villkor som följer:  

Vid LiU har arbetet med att integrera genusperspektiv i utbildningen på grundnivå och 

avancerad nivå pågått i flera år. Sedan 2005 finns genuslektorer på varje fakultet, som 

inom ramen för ca 25 % av sin anställning långsiktigt arbetar för att öka medvetenheten 

och kunskapen om genusperspektiv i grundutbildning och utbildning på forskarnivå. I 

uppdraget ingår att utveckla pedagogiska modeller för bestående arbete med 

jämställdhets- och genusaspekter. Genuslektorerna arbetar dels för sin egen fakultet, 

dels genomför de vissa gemensamma aktiviteter. De är aktiva även på nationell och 

internationell nivå.1  
 

Arbetet för jämnare könsfördelning medför utmaningar inom det 
utbildningsvetenskapliga området och ska regelbundet följas upp i alla 
programmen. 

 
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 kompetensutbyte i frågor rörande 
jämställdhet och genus och högre utbildning.2  

Konkretiseringar av uppdraget sker i handlingsplanen. 

Bakgrund: Genuslektorerna inom utbildningsvetenskap  
Sedan satsningen på en särskild genuslektor inom utbildningsvetenskap startades 
2005 är syftet att frågor relaterade till genus på ett bestående och för alla lärare och 
studenter självklart sätt finns med i all grundutbildning. Genuslektorns uppdrag är 
att allsidigt belysa frågor om genus och verka för att detta område synliggörs i 
verksamheten. Detta har skett på olika sätt. En väsentlig del av arbetet handlar om 

                                                           
 
 
1 Årsredovisningen för Linköpings universitet avseende budgetåret 2012, s. 77 
http://www.liu.se/om-liu/siffror/ar/1.443414/ar12.pdf, 20131008 
2 Linköpings universitet: Genuslektorat. En modell för hur man kan integrera 
genusperspektiv i grundutbildningen 2008 http://www.liu.se/om-liu/strategi/ett-liu-for-
alla/genus/om-genuslektorerna/1.168545/Genuslektorat.pdf (20131008) 

http://www.liu.se/om-liu/siffror/ar/1.443414/ar12.pdf
http://www.liu.se/om-liu/strategi/ett-liu-for-alla/genus/om-genuslektorerna/1.168545/Genuslektorat.pdf
http://www.liu.se/om-liu/strategi/ett-liu-for-alla/genus/om-genuslektorerna/1.168545/Genuslektorat.pdf
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att möta lärare och då framför allt kurs- och programansvariga som utifrån sina 
positioner kan föra kunskap och förhållningssätt vidare. 

Samverkan 
Inom och utom Linköpings universitet finns olika aktörer som arbetar för till 
exempel genusperspektiv i högre utbildning, jämställdhet och lika villkor. 
Genuslektorn uppmuntras att fortsatt utvidga engagemanget för jämställdhet i 
utbildningar med ett intersektionellt perspektiv och koppling till andra 
diskrimineringsgrunder som berörs t.ex. i LiU:s arbete med lika villkor.  
Genuslektor bör på olika sätt fortsätta arbetet, i linje med föregående 
uppdragsbeskrivningar, med att bygga upp och vara aktiv i nätverken som rör 
utbildning och forskning inom det utbildningsvetenskapliga området. Frågor om 
möjligheter av normkritiska arbetssätt i lärarutbildningarna och i ett brett arbetet 
med jämställdhet undersöks i samarbete med forskare och lärare som redan har 
integrerat dessa perspektiv i sin undervisning, både inom LiU och andra lärosäten.  
 
Samverkan med ledningsgruppen formaliseras genom att genuslektorn ingår i 
grundutbildningens ledningsgrupp (GUL). Samverkan med programledningen i de 
långa programmen fördjupas genom att en av de programansvariga 
utbildningsledarna ingår i referensgruppen. Möjligheter för samverkan med 
lärarutbildningar och genusforskare med intresse i motsvarande frågor vid andra 
lärosäten i Sverige och internationell sonderas.  

 
Internationalisering 
Frågor kring internationalisering och jämställdhet tematiseras bl a gemensamt med 
andra genuslektorerna och Forum för genus och jämställdhet, men även genom 
deltagande och representation av LiU i nationella och internationella konferenser 
som rör genuslektorns uppdragsområde. 

 
Referensgrupp 
Genuslektorns referensgrupp utvidgas så att anställda från olika aktiva institutioner 
inom lärarutbildningen är representerade. Referensgruppen verkar utåt mot 
institutioner och program och är en viktig bollplank för genuslektorn i planeringen 
och genomförandet av olika projekt och utbildningsinsatser.  

En referensgrupp om ca sex personer, inklusive studeranderepresentant, ska utses 
av SUV. 
 
Referensgruppen sammanträder två gånger under terminen eller efter behov. 
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