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Goda exempel – jämställdhetsperspektiv i utbildningen 
JiGU och Utbildningsnämnden har under hösten 2019 samlat in exempel på hur 
jämställdhetsperspektiv kan integreras i utbildningen samt hur olika institutioner arbetar för att 
motverka underrepresenterat kön i utbildningen. Nedan listas några exempel. 

Kontakta gärna Malin Östling eller Martin Thulin om du känner till fler exempel som borde läggas in. 

IT-fakulteten 
IT-fakulteten arbetar för att öka andelen kvinnor i de tekniska utbildningarna på både grund- och 
avancerad nivå. Fokus ligger på att öka synligheten av kvinnliga rollmodeller inom IT-fakultetens alla 
områden. IT-fakulteten arbetar med breddad rekrytering och mångfald enligt det innehåll som togs 
fram under kampanjen ”What’s in IT for me”.  

För mer information, kontakta: itfak@itfak.gu.se 

Data- och informationsteknik 
Specifika instruktioner har utformats för att tillse att jämställdhetsperspektivet beaktas vid ny- och 
vidareutveckling av kurser. Dessa följs upp i processen för fastställande av kursplaner på samtliga 
nivåer grund-, avancerad, och forskarutbildningsnivå. Instruktionerna lyfter frågor för att beakta 
eventuella lärandemål i kursen gällande jämställdhet, jämställdhet avseende författare av kurslitteratur, 
jämställdhet avseende exempel som används i kursen, och jämställdhet avseende gästföreläsare som 
bjuds in.  
För mer information, kontakta: itfak@itfak.gu.se 

Högskolan för design- och konsthantverk 
Institutionen har analyserat rekryteringsbilden för samtliga program för att upptäcka 
snedrekryteringsstrukturer. Detta har resulterat i lyckade aktiviteter i Biskopsgården och Angered samt 
i institutionens lokaler.  

För mer information, kontakta: https://hdk.gu.se/kontakt   
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Högskolan för scen och musik 
HSM har satt upp två fokusområden för jämställdhetsarbete inom utbildning: 

1. kursplaner och litteraturlistor: att utifrån ett jämställdhetsperspektiv se över kursplanernas 
lärandemål samt litteraturlistorna.   

2. Upphovpersoner: att utifrån ett jämställdhetsperspektiv granska repertoarval mm, exempelvis 
på konserter och föreställningar.  

Vid revideringar och framtagande av nya kursplaner granskas kursplanemålen med hänsyn till 
jämställdhet ur ett intersektionellt perspektiv. Kursplanegruppen, som fungerar som ett stöd till 
kursansvariga och programansvariga i kursplanearbetet, finns med som stöd i processen. De 
reviderade eller nya målen blir en påtryckande kraft att förändra kursens innehåll, där exempelvis val 
av repertoar, pjäser, litteratur och övrigt referensmaterial breddas till att omfatta fler perspektiv och 
olika grupper i samhället. Kursmålen påverkar också kursens planering, upplägg och utformning, som 
exempelvis val av metod, studenters möjlighet till delaktighet, mm. Utifrån eventuella nya eller 
reviderade mål ses också kursens kompetensbehov över. Detta kan resultera i kompetensutveckling för 
berörda lärare eller att ytterligare/annan lärarkompetens behöver knytas till kursen.  

Vidare sker ett arbete för att jämna ut obalansen samt öka medvetenheten av fördelningen mellan män, 
kvinnor och ickebinära upphovspersoner på HSM:s konserter och föreställningar. För att komma åt 
detta är en åtgärd att skapa återkommande möten mellan exempelvis ensemblelärare, musik och 
kulturhistorielärare, regissörer tillsammans med de grupper som lägger programmen, för att 
gemensamt bevaka ett jämlikt utbud. För att få syn på helheten har formulär för hjälp och stöd tagits 
fram. Efter en avstämning av arbetet våren 2019 kommer formulären att omformas till checklistor som 
stöd i arbetet. Ytterligare ett stöd finns från Biblioteket för musik och dramatik (del av 
Universitetsbiblioteket som finns på Artisten, i HSM:s lokaler) där en särskild satsning har gjorts på 
att köpa in noter av kvinnliga tonsättare. En sammanställning på dessa finns i form av en ”bok” som 
bland annat är utplacerad på olika ställen i huset. 

För att följa upp arbetet med fokusområdena (ovan) har jämställdhet tagits upp som en punkt på 
medarbetarsamtalen, med utgångspunkt i varje medarbetares arbete på kort och längre sikt. 

För mer information, kontakta: https://hsm.gu.se/kontakt  

Tandteknikerprogrammet 
Tandteknikerprogrammet har ändrat programtexten från betoning på estetik och design till mer digital 
teknik och problemlösning. För att attrahera båda könen lyfter man fram både män och kvinnor som 
förebilder i bland annat broschyrer som beskriver lärarkårens sammansättning och liknande. Man har 
även infört en inspirationsdag då alumner berättar om sin karriär på termin 6 på programmet vilket har 
varit mycket lyckat. 

För mer information, kontakta: odontologi@odontologi.gu.se    

Institutionen för biomedicin 
Institutionen har i sin verksamhetsplan för 2019-2020 taget upp behovet av integrering av 
genusperspektivet i utbildning. Målet är att studenter ska ha kunskap om och förståelse för hur genus 
påverkar möjligheter och villkor. Genusperspektivet ska lyftas fram i de kursplaner och läromedel där 
det finns möjlighet och belysas i undervisningen. Lärare ska erbjudas kompetensutveckling i 
normkritiska perspektiv för att initiera och genomföra förändringar som förbättrar villkoren för 
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jämställdhet och en översyn av institutionens kurser med avseende på genus ska initieras. Institutionen 
uppmuntrar också lärare (samt övriga personalkategorier) att delta i universitetsgemensamma 
utbildningar inom området. Tydligare informationsmaterial för både personal och studenter gällande 
värderingar, jämställdhet och likabehandling har tagits fram och sprids via digitala kanaler och 
informeras om muntligt. På samtliga kurser vid institutionen har frågor om kränkande särbehandling 
införts och institutionen har årligen börjat följa upp detta. 

För mer information, kontakta: odontologi@odontologi.gu.se  

IPKL 
IPKL har i sin HP/VP för 2019 bl a att ”implementera projektet för jämställdhetsintegrering i 
lärarutbildningen”. 

Institutionen arbetar med att de manliga studenterna inte ska känna att de tillhör en stigmatiserad 
grupp, att deras VFU och HFU är på lika villkor som studenternas av motsatt kön. Konkreta åtgärder 
är att kommunicera frågan med personal och ledning. Studierektor och kursledare arbetar med att 
skapa moment i utbildningen som integrerar HFU och VFU i att adressera frågor om könsnormer. 

För mer information, kontakta: ipkl@ped.gu.se   

Kulturgeografi 
Vid institutionen för ekonomi och samhälle, avdelningen för kulturgeografi har utvecklingen inom 
jämställdhet i utbildningsverksamheten beskrivits så här: 

”Kulturgeografi var länge ett relativt ”könlöst” ämne vilket också präglade mycket av den 
undervisning som bedrevs vid avdelningen. När vi diskuterade hur människor reser, hur platser 
utvecklas, var företag lokaliserar sig, osv, togs liten eller ingen hänsyn till genusaspekter. Under de 
senaste tio åren har detta förändrats. Som ett första led i arbetet med att förändra detta började vi 
inkludera föreläsningar med genusperspektiv i flertalet av våra kurser. Ett problem som kvarstod var 
dock att dessa föreläsningar ofta blev som isolerade öar och inte på allvar förändrade kursernas 
innehåll. Det som hänt på senare år är att genusperspektivet blivit en mycket mer integrerad del i all 
undervisning vid avdelningen. Det är nu mindre vanligt med en föreläsning om ”genusperspektiv på 
x” eftersom genusfrågorna förväntas komma in kontinuerligt på de andra föreläsningarna. I flera fall 
går gruppuppgifter och andra examinerande moment ut på att diskutera just hur könade föreställningar, 
strukturer och praktiker påverkar hur vi reser, vilka behov och möjligheter vi upplever i förhållande till 
samhällsplanering och så vidare”.  

För mer information, kontakta: https://es.handels.gu.se/kontakt  

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap (IKI)  
IKI har identifierat att jämställdhetsarbetet behöver komma in tidigare i utbildningarna. 
Idrottsvetenskap arbetar med likabehandling och integrerar det i flera kurser, utgör även ett par av 
kursmålen så att det kan examineras. Inom Idrottsvetenskap finns det en tydlig progression på 
likabehandling i utbildningen och hur det följs upp, just nu arbetar programmet Sports Coaching att 
jämlikhet ska integreras tydligare i utbildningen. Insatser som har gjorts för att öka underrepresenterat 
kön på institutionens utbildningar är omstrukturerad hemsida, män som läst Kostvetenskap och 
kvinnor som läst Sports Coaching lyfts fram tydligare genom en presentation om vad de arbetar med 
efter avslutad utbildning. 

För mer information, kontakta: iki@ped.gu.se  
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Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS)  
Institutionen arbetar kontinuerligt med att beakta aspekter av genus och andra maktordningar i 
utbildningsutskottet vid revideringar av kursplaner och litteraturlistor. 

För mer information, kontakta: https://ips.gu.se/kontakt  

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP)  
Institutionen har genusfrågor som återkommande tematik i flertalet kurser. Institutionen arbetar med 
att utbilda all personal i normer för att kunna möta studenterna utifrån ett normkritiskt förhållningssätt. 

För mer information, kontakta: idpp@gu.se  

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori  
Från HPVP 2019: Utifrån en analys av dokumentet ”Om jämställdhetsarbete i utbildningarna i 
filosofi” och i samklang med fastställd åtgärdsplan vidta lämpliga åtgärder  

För mer information, kontakta: flov@flov.gu.se  

Institutionen för språk och litteraturer 
Från HPVP 2019: Implementera Jämställdhetsintegrering vid Göteborgs universitet (JiGU) inom 
kurser och program. 

För mer information, kontakta: spl@sprak.gu.se  

Institutionen för kulturvetenskaper 
Arbetet med jämställdhet är organiserat enligt två parallella strategier sedan 2015. Det har handlat om 
utbildningsverksamheter i form av föreläsningar och workshops om normer, rasism, breddat 
deltagande och sexuella trakasserier riktade till personal och studenter. Därtill har viceprefekterna och 
den administrativa chefen fått i uppdrag av prefekten att inkomma med planer hur de ytterligare ska 
implementera jämställdhets- och likabehandlingsfrågor i de olika verksamheterna. För vårterminen 
2019 har utbildningsansvarig därför tre särskilda uppdrag: 

• Tillse, genom utbildningssatsningar, att den undervisande personalen har tillräcklig kunskap så att 
de kan bemöta alla studenter oberoende av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, 
klass, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder på ett 
jämlikt och icke kränkande sätt.  

• Upprätta övergripande och tydliga rutiner för att granska litteraturlistor, kurser, kurs- och 
programplaner utifrån ett jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv. Är litteraturen bara skriven 
av forskare från väst? Är könsbalansen jämn? Vem fokuseras i litteraturen? Vem skrivs det inte om? 
Vilken kanon återskapas?  

• Utveckla rutiner för att få studenter involverade i arbetet med jämställdhets- och 
likabehandlingsintegrering.  

För mer information, kontakta: kuv@kultur.gu.se  

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion 
2017 gavs en medarbetare i uppdrag att arbeta som JiGU-samordnare. Inom ramen för det uppdraget 
har samordnaren haft möten med ämnenas studierektorer och deltagit i ämneskollegiernas möten. 
Detta resulterade i SWOT-analyser för institutionens ämnen och personalkategorier, analyser som låg 
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till grund för en slutrapport. Den innebar att institutionsrådet sedan sett över institutionens samtliga 
styrdokument med avseende på jämställdhet och att likabehandling, 

Institutionen har även reviderat kursvärderingsblanketterna och infogat en fråga om jämställdhet och 
likabehandling. 

För mer information, kontakta: lir@lir.gu.se  

Samhällsvetenskapliga fakulteten 
Samtliga institutioner vid Samhällsvetenskapliga fakulteten arbetar systematiskt med att ha så 
jämställda litteraturlistor som möjligt. Förnamn skrivs ut för att belysa fördelning mellan manliga och 
kvinnliga författare och i samband med revidering av litteraturlistor beaktas jämställdhetsaspekten. 
Flera institutioner har även sett över exempel eller fall som används i undervisning ur 
jämställdhetssynpunkt.  

Alla institutioner har tydligt formulerade mål kring jämställd lärarrepresentation i relation till olika 
arbetsuppgifter som kursansvar, olika undervisningsmoment, handledning och utbildningsledning. I 
vissa utbildningar har man uppmärksammar att det finns traditionellt manliga och kvinnliga områden 
och man arbetar med att försöka bryta sådana bemanningsmönster. Institutionen för sociologi och 
arbetsvetenskap har lärarna arbetat med jämställdhet inom ramen för sitt pedagogiska seminarium.  

Fakultetens beredning för forskning och utbildning på forskarnivå enas årligen om ett par områden 
som särskilt ska belysas. Tanken är att institutionerna vid sidan av deras löpande, kontinuerliga 
kvalitetsarbete särskilt ska belysa de utpekade frågorna, vilka sedan sammanställs och avrapporteras 
på en kvalitetsdag med BFF under hösten, vilket också tjänar som ett forum för erfarenhetsutbyte. 
Under 2019 belyses bl a jämställdhet Detta är ett sätt för fakulteten att inventera vad institutionerna 
gör men också ett sätt för institutionerna att lära av och inspireras av varandra. 

För mer information, kontakta: samkansli@samfak.gu.se  


