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I undervisningen 

• Jag möter ca 350 studenter varje höst 
• A: Ledning och organisation (7,5p), tema mångfald 
• B: Vetenskap och etik (3p) 

• ”Vad ska bort om det här ska in?” (etik, hållbarhet, jämställdhet) 
• Kapitel 13-syndromet, kursmål/lärare som alibi, plastik, det behöver 

se bra ut. 



Högskolelagen 

• 5 § Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling 
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras 
en hälsosam och god miljo ̈, ekonomisk och social välfärd och rättvisa. 
I högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och män 
alltid iakttas och främjas. Högskolorna bör vidare i sin verksamhet 
främja förståelsen för andra länder och för internationella 
förhållanden. 



Ni får hänga med på 
etikkursen en stund! 

Dilemma – läsa – skriva – se film 













Ur deras anteckningar om dilemma 6: 

• Det är samhällets norm, könsdiskriminering, kvinnofo ̈rtryck.  
• Kvinnor är mer känsliga, varma, omsorgsfulla; föredrar kvinnor till 

truckjobb då de inte kör sön̈der lastbilarna lika ofta som män. 
• Business-sense, ser bra ut utifrån. 

 
• Borde göra: anställa utan namn och kön, kompetensen ska avgöra, 

rätt person pa ̊ rätt ställe, personlighetsdrag som avgör, personen inte 
könet. (en könlös meritokrati) 
 



Ur våra diskussioner om dilemma 6: 

• ”Vi i Sverige har kommit långt”(man) 
• ”Jag behandlar då inte mina tjejkompisar så” (man) 
• Mönstret är att männen pratar tills jag bryter in. 
• ”Jag vill inte bli kvoterad på kön” (kvinna) 
• Kvotering, glastak, economic man, med mera. 



Vem tror ni var sekreterare i bikupan? 



Arbetssätt 

• Svårt att sätta ord på frågorna. 
• Det är känsliga frågor för många (fast ”vi har kommit så långt”). 
• Hitta sätt som gör att det går att prata och att förstå. 
• Dilemmadiskussioner i bikupor/storgrupp är ett sätt – men lämna inte 

deltagarna efteråt! 
 

• Praktisk och diskursiv medvetenhet. 
 

• En resa, även för mig – auskultation (låta en kollega lyssna och iaktta). 
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