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Genuslektor, handlingsplan 2016 

Genuslektorns nuvarande uppdrag (Dnr LiU-2013-00961) har förlängts och gäller 2016-17. 
Handlingsplanen konkretiserar genuslektorns uppdrag och ger exempel på 
samverkansstrukturer och mera konkreta projekt. Handlingsplanen gäller för 2016 och är 
baserat på 25% tjänst.  

Grundutbildning  

Genuslektorns uppdrag är att allsidigt belysa frågor om genus och verka för att detta 
område synliggörs i verksamheten. Detta kan ske på olika sätt. En väsentlig 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. För att 
leva upp till uppdraget anses för 2016 följande punkter särskilt aktuella: 

- Nyrekrytering till referensgruppen och genom detta god fortsatt kommunikation 
med institutionerna och programmen. 

- Fortsatt arbete med utveckling av en progression angående genusstråket mot 
förskolelärarprogrammet och grundlärarprogrammet för lärare i fritidshem. 

- Besök av UK-råd och ämnesråd och arbete enligt kollegornas önskemål. 
- Organisation och genomförande av workshops med Emilia Åkesson för 

grundlärarstudenter om ”förkroppsligade perspektiv” och normkritik. 
Workshopen följer upp ett projekt som Emilia gjorde med lärarstudenter på LiU 
i samband med sin masteruppsats på Tema Genus. 

- Fortsatt diskussion om och uppföljning av genusinkludering (genus som 
innehåll och form) i alla våra grund- och påbyggnadsutbildningar. 

Studentkontakt 

Studentkontakten och samarbete med Stuff har konstant förbättrats under de senaste åren 
och genuslektorn ska fortsätta med detta arbete genom att: 

- Representanter för Stuff deltar regelbundet i referensgruppen. 
- Fortsatta samarbeten med Stuff i samband med olika studentinitierade 

aktiviteter.  
- Deltagande i Kalasmottagning, gemensamt med Lika villkor och Forum. 
- Samarbete med studentkåren i samband med utställningen ”5 frackar, en 

balklänning…”. 

Anknytning till fakulteten 

”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 
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modeller för bestående arbete med jämställdhets- och genusaspekter.” 1 För att kunna 
kontinuerligt arbeta med detta uppdrag är en anknytning till reguljära ledningsgrupper av 
hög värde för att genuslektorn kan vara en resurs i fakulteternas regelbundna arbete. Inom 
genuslektorns uppgifter ingår 2016: 

Uppföljningen av UV:s handlingsplan för Lika Villkor 2014-15. 

- Vara en resurs i utveckling av Lika Villkorsplan för UV 2016-2018, gemensamt 
med alla ansvariga. 

- Deltagande i grundutbildningens ledningsgrupp (GUL). 
- I samband med representation av utbildningsvetenskap i SLV adjungering till 

SUV. 
- Rapportering av exempel för genuslektorns arbete till GUN och uppföljning av 

handlingsplanen till SUV. 
- Granskning av studentundersökning ur ett genusperspektiv. 
- Presentation av vårt arbete med genusinkludering vid nationella och 

internationella besök vid LiU. 
- Vid behov återkoppling på remissförslag där genuslektorns arbete är av 

relevans. 

Samverkan inom LiU 

Genuslektorerna arbetar enligt den ovan citerade redovisningen dels för sin egen fakultet, 
dels genomför de vissa gemensamma aktiviteter. Detta sker genom: 

- Representation av Utbildningsvetenskap i SLV. 
- Samarbete med genuslektorer från andra fakultet i koordination av Forum för 

genusvetenskap och jämställdhet. 
- Ordinarie ledamot för utbildningsvetenskap i styrelsen för Forum för 

genusforskning och jämställdhet. 
- Samverkan av genuslektorerna och Lika Villkor med Didacticum. 
- Förbereda mera systematiskt arbete med och möjligheter till uppföljning av 

kvinnor och män i våra utbildningar. 

Projekt (gemensamt med andra genuslektorer) 

Konkreta projekt ger variation i hur genuslektorernas arbete synliggörs: 

- Utställning ”Fem frackar och en balklänning” - 40 år jämställdhet vid LiU  
forts. projektledning och visning på LiU:s bibliotek (med början på Campus 
Valla). 

Nationella nätverk och extern verksamhet 

Genuslektorerna är aktiva även på nationell och internationell nivå: 

- Fortsatt samarbete med nätverk Jämställdhetsarbete och genuspedagogik inom 

                                                           
 
 
1 Årsredovisningen för Linköpings universitet avseende budgetåret 2012, s. 77 
http://www.liu.se/om-liu/siffror/ar/1.443414/ar12.pdf, 20131008 

http://www.liu.se/om-liu/siffror/ar/1.443414/ar12.pdf
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utbildning i Östergötland. 
- Deltagande i nationella jämställdhets- och lika villkorskonferenser. 
- Deltagande i den på LiU organiserade forskarkonferensen G16 (23-25 nov 

2016) 

Internationalisering 

Än så länge planerade aktiviteter är: 

- Representation av vårt arbete med genusinkludering  
t.ex. på NERA 2016 ”Gender in teacher education: a Nordic project with 
teacher educators and teacher education students” (Roundtable, organiserat av 
Elina Lahelma). 

- Samverkan med Gender and Education som har juni 2016 sin interims 
conference vid LiU. 

Tider för referensgruppsmöte 

- 2 x/ termin, alternerande 2x i Linköping, 1x i Norrköping 
- Förslag för vt: januari och april  

 
 
 
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, kanslichef 
Anderz Grunnesjö, tillträdande tf utbildningsledare Sofia Kvist Lindholm, 
personalföreträdare Andrzej Szklarski och genuslektor Susanne Kreitz-Sandberg, 
den sistnämnda föredragande. 
 
 
 
Jörgen Nissen  Susanne Kreitz-Sandberg 
Dekan   Genuslektor 
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Forum för genus och jämställdhet (Elisabeth Samuelsson) 
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