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1. Presentation av genusrapport ”Genusarbete på ledningsnivå på Teknisk 

och Naturvetenskaplig fakultet vid Lunds universitet”. 

Maria Tenje och Malin Lindstedt presenterade rapporten ”Genusarbete på 

ledningsnivå på Teknisk och Naturvetenskaplig fakultet vid Lunds unviersitet”. 

Rapporten var inriktad på följande tre områden: A) Rekryteringsunderlaget är 

för dåligt – vilket inte stämmer enligt genomförd undersökning. B) Att kvinnor 

väljer bort en universitetskarriär pga det hårda klimatet – det finns inga belägg 

för detta argument däremot att kvinnor väljs bort. C) Det finns ett stort 

engagemang inom ledningen på LTH och Nafak om genusfrågor, men det är 

ett så stort problem att vi inte kan lösa det själva.” Undersökningen visar att de 

olika satsningarna som görs på LTH och Natfak skiljer sig mycket åt. Det finns 

mer att göra… Rapporten visar att det finns mycket som LTH kan göra och 

som vi behöver arbeta med framöver. Rapporten bifogades inför mötet. 

 

2. Avstämning – projektet ”Inga Ingenjör” 

Andrea Pettersson och Malin Yngvesson avrapporterade läget för projektet 

Inga Ingenjör. Bakgrunden till återfinns i den snedrekrytering som finns samt 
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hur LU rekryterar sina studenter. Andrea och Malin har bl a utgått från 

befintlig material (statistik) och tittat t ex på hur föräldrarnas utbildnings ser 

bakgrund ut – cirka 70% av studenter vid LU har föräldrar med akademisk 

bakgrund. Projektets avgränsning för upptagningsområden är Rosengård och 

Fosie i vilket 18 resp 24 % av föräldrarna har eftergymnasial utbildning. 

 

Andrea och Malin berättade om upplägget med boken vilket bl a omfattade en 

kort genomgång om generell inlärning - fokus är både på bilder och text med 

hänsyn till aktuell målgrupp. I nuläget arbetar man med den feedback från som 

man har fått från referensgrupper. Andrea och Malin har även varit i kontakt 

med LU innovation angående upphovsrätt till boken. Fortsatt arbete med 

feedback från för- och grundskolor pågår. Inledningsvis kommer boken att ges 

ut på svenska. Aktuell tidplan – inriktning är att projektet är klart till 

terminsstart. Nästa avstämning?  

 

3. Avrapportering – konceptutvecklingsprojekt ”lär dig programera” och 

”interaktiv elektronik” och ansökan om förnyade medel för 2014. 

Björn Regnell och Monica Almqvist avrapporterade. Projektet är inne på sitt 

tredje år. Björn avrapporterade bland annat att målgruppen är högstadielärare 

och elever på grundskolan. Arbetet bedrivs även i samverkan med teknologer 

(Vattenhallen). I nuläget har cirka 5000 barn och 200 lärare ingått i 

projektet/arbetet.  

 

Vidare har samarbete med Malmö högskola fördjupats. Björn har även 

medverkat i att utveckla aktuell programeringsmiljö. 

 

Plan för fortsatt arbete: arbete med ansökningar och fundraising – viktigt med 

intresserad rektor och entusiastisk lärare. Prioritering på yngre barn. Behov av 

infrastruktur stöd. Kontakt med KTH. 

 

Ansökan avser från och med maj 2014 (och ett kalenderår framåt). Aktuellt 

belopp är 150 kkr för Björn Regnell, 50 kkr för Anders J Johnsson och 50 kkr 

för Anders Robertsson (ny). Enligt Björn utgör tiden utgör en flaskhals, men 

samverkan med Vattenhallen har utgjort en enorm utväxling. Eventuell 

framtida Computing i kommande kursplaner. Genusprojekt är ännu inte extern 

finansiering.  

 

En diskussion fördes efter avslutad avrapportering om varför JäLM pengar och 

inte medel från rekryteringsbas används? Detta med hänsyn till att projektet är 

även inriktat på en generell rekrytering till LTH. Vidare diskuterades att aktuell 

finansiering gällde för 130101-131231 (beslutet togs 2013-05-16). I nuvarande 

års budget (2014) finns 200 tkr avsatt för ett fortsatt arbete. En diskussion om 

ytterligare 50 tkr behöver tas avseende stöd med rekryteringsmedel. Det 

framfördes vid mötet att stödet är inte fortlöpande utan behöver ha ett 

avslutsdatum. Frågor om vattenhallen utvärderas framfördes (early warning 

systems). Inkomster från externa samarbeten dvs vem finansiering t ex 

utbildningspass för lärare, samverkan med Malmö högskola etc. 
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Beslut: JA får i uppdrag att skriva beslut för 200 tkr för fortsatt arbete med 

projektet. Beslutet avser Björn Regnells och Anders J Johnssons arbete då detta 

finns upptaget iaktuell budget för 2014 och ska gälla för perioden 140101-

141231. Projektet ska avrapporteras under våren 2015, dock senast sista maj 

2015. 

 

4. Möteformalia 

AM var mötesordförande och JA mötessekreterare. 

 

5. Minnesanteckningar 

Anteckningarna från föregående möte gicks igenom och lades till handlingarna 

 

6. Meddelande/information 

 IDAHOT seminarie, fredag 16 maj 

 

7. Återkoppling från arbetsgruppsmötet 23/4 

Utgick pga tidsbrist _ BR lämnar en kort återkoppling vid kommande möte dvs 

4/6 

 

8. Övrigt 

 Höstens mötesdagar- och tider: JA föreslog att mötena även framöver hålls 

den första onsdagen i varje månad. Första mötet efter semester kommer att 

hållas 3/9, kl 13:15-15:00. JA listar övriga dagar och tider till kommande 

möte. 

 

9. Nästa möte:  

4/6, kl 13:15-15:00. Plats: Kårhuset/LTHs kansli, rum Smörlycka 

 

Lund 2014-05-26 

 

 

 

 

Jeffrey Armstrong, mötessekreterare 


