
Plan för jämställdhet och likabehandling  
vid Filosofiska institutionen 2013-15 

Enligt Uppsala universitets jämställdhetsplan har institutionerna i uppdrag att 
upprätta en jämställdhetsplan, vilken skall ta sin utgångspunkt i fakultetens 
motsvarande plan. Institutionens jämställdhetsplan skall konkretisera hur 
institutionen avser att genomföra fakultetens intentioner med avseende på 
jämställdhetsaspekter på institutionsnivå. Den 2 mars 2002 trädde också lagen om 
likabehandling av studenter i högskolan i kraft. Syftet med lagen är att värna om 
studenters och sökandes lika rättigheter. Filosofiska institutionen förenar 
likabehandlingsaspekter med jämställdhetsaspekter i planen för jämställdhet och 
likabehandling.  

1. JÄMLIKHET OCH JÄMSTÄLLDHET. DEFINITIONER.  
Med jämlikhet avses rättvisa förhållanden mellan individer och grupper i samhället, 
oberoende av kön, sexuell läggning, religion, social och etnisk tillhörighet, ålder med 
mera. Med jämställdhet avses ett rättvist förhållande mellan kvinnor och män.   

2. UTGÅNGSPUNKTER FÖR JÄMSTÄLLDHETS- OCH JÄMLIKHETSARBETE 
 
a. Allmänna utgångspunkter  
Filosofiska institutionens ledning, anställda och studenter skall aktivt eftersträva en 
miljö där jämställdhets- och likabehandlingsaspekter är integrerade i såväl 
rekryteringsförfarande som undervisning, forskning och annat arbete. Ingen skall 
känna sig exkluderad, osynliggjord, diskriminerad eller trakasserad till följd av kön, 
sexuell läggning, etnicitet, trosuppfattning, psykiska/fysiska funktionshinder eller 
ålder.  

b. Juridiska utgångspunkter och rekommendationer  
Gällande Jämställdhetsplan för Uppsala universitet (2007-2009). 
Diskrimineringslagen (2008:567)  
Lag (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan.  
Högskolelagen (SFS 1992:1434), i tillämpliga delar.  
Högskoleförordningen (SFS 1993:100), i tillämpliga delar. 
Handlingsprogram mot kränkning på grund av kön – sexuella trakasserier. 
Uppsala Universitets program för lika villkor och jämställdhet 

Detriktlinjer som utarbetas av rektorsrådet för lika villkor  

Mer information finns att hämta i UUs HR-guide: 

http://uadm.uu.se/personalavdelningen/hr-guide/Lika_villkor/Program-och-
handlingsplaner 
 
 
3. ANSVAR 
Det direkta ansvaret för institutionens jämställdhets- och jämlikhetsarbete har 
prefekten.  Arbetet skall dock ske i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare 

http://uadm.uu.se/personalavdelningen/hr-guide/Lika_villkor/Program-och-handlingsplaner
http://uadm.uu.se/personalavdelningen/hr-guide/Lika_villkor/Program-och-handlingsplaner
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och denna samverkan sker inom ramen för institutionsstyrelsen med delegerade 
uppgifter till gruppen för lika villkor. Giltig jämställdhetsplan för institutionen skall 
finnas lätt tillgänglig, på institutionens hemsida och som papperskopia. 

a. Institutionsstyrelsen skall  

1. Besluta om antagande av plan för institutionens jämställdhet- och 
likabehandlingssarbete med konkreta delmål. Planen bör innehålla avsnitt om alla 
kategorier av anställda, samt om studenter i utbildning på såväl grund- som 
forskarnivå.  

2. Utse ett ombud för lika villkor samt en grupp för lika villkor med särskilt ansvar 
för att följa jämställdhets- och likabehandlingsarbetet inom institutionen och att 
samla information och underlag för detta. Gruppens uppgift är också att bistå 
studenter och lärare, i synnerhet när frågor om diskriminering eller sexuella 
trakasserier aktualiseras. 

3. Vidta nödvändiga åtgärder för att åstadkomma en jämn könsfördelning bland 
såväl studenter som anställda.  

4. Vidta åtgärder för att rekrytera underrepresenterat kön till arbetsledande 
befattningar inom undervisning, forskning och administration.  

b. Gruppen för lika villkor skall  

sköta institutionens löpande arbete med jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. 
Gruppen består av representanter för samtliga verksamma grupper vid 
institutionen (forskare, lärare och TA-personal, doktorander och studerande) och 
förnyas årligen. Gruppen är underställd styrelsen.  

Gruppen för lika villkor har skyldighet och befogenhet att:  

1. Informera anställda, doktorander och studenter om institutionens jämställdhets- 
och likabehandlingsarbete. Särskild vikt skall läggas vid att informera nyantagna 
studenter, doktorander och nyanställd personal. 
2. Fungera som en kontaktgrupp, som tar upp förslag och klagomål angående 
jämställdhet och jämlikhet vid institutionen från studenter och anställda och 
kanaliserar dem vidare för lämplig åtgärd. 
3. Föra en fortlöpande diskussion med prefekt och studierektor angående vilka nya 
former för jämställdhets- och likabehandlingsarbete som bör bedrivas på 
institutionen. 
4. Se över och arbeta fram en ny jämställdhets- och likabehandlingsplan, samt för 
institutionsstyrelsen presentera förslag till en ny plan. 
5. I samband med varje kalenderårs slut göra en uppföljning av jämställdhets- och 
likabehandlingsarbetet. Denna uppföljning skall bifogas den tre-åriga planen. 
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6. Bistå prefekten med underlag för redovisningen av jämställdhetsaspekter i 
institutionens verksamhetsberättelse.   

4. JÄMSTÄLLDHETSSITUATIONEN PÅ INSTITUTIONEN januari 2013 
 
a. Könsfördelning bland anställda 
Könsfördelningen bland de anställda vid filosofiska institutionen fördelade sig i 
januari 2013 på följande sätt. 
  

Anställning  Kvinnor  Män  

Professorer  0 (0 %) 1 (100 %) 

Bef. professorer  1 (25 %) 3 (75 %) 

Univ. lektorer  2 (29 %)  5 (71 %) 

Univ. adjunkt 0 (0 %) 1 (100 %) 

Forskarass. 0 (0 %) 1 (100 %) 

Forskare  0 (0 %) 3 (100 %) 

TA-personal  2 (67%)  1 (33%) 

Doktorander  3 (21 %) 11 (79 %) 

Utb. bidrag 0 (0 %)  1 (100 %) 

 

 

 

Siffrorna är hämtade från Primula, 130101. 

Kommentarer 
Jämfört med 2012 har fördelningen mellan kvinnor och män på institutionen inte 
förändrats nämnvärt.   

Vad gäller anställda i ledningsfunktioner är prefekt, studierektor för utbildningen på 
forskarnivå och studierektor för utbildningen på grundnivå män. Biträdande prefekt 
är en kvinna.  

Vad gäller jämställdhetssituationen på institutionen kan konstateras att 
könsfördelningen bland de anställda är ojämn. Inom fyra kategorier (professorer, 
universitetsadjunkter, forskarassistenter och forskare) finns bara manliga anställda.  
Under 2013 anställdes en ny professor i estetik som är kvinna, hon kommer att 
börja sin anställning 2014.  

Bryter man ned könsfördelningen på kategorier blir män i majoritet i samtliga 
kategorier utom en: TA-personal, som traditionellt består av kvinnor. Kvinnorna 
utgör 22% av institutionens anställda och är alltså i minoritet.  

Samtliga    Kvinnor Män 

                      8 (22 %) 27 (78 %) 
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Den ojämna fördelningen mellan manliga och kvinnliga anställda på filosofiska 
institutionen är ett problem. Den innebär bland annat att snedfördelningen att 
manliga lärare dominerar i undervisningen och att det skulle kunna påverka vilka 
personer som söker sig till filosofiska institutionen för att studera och, framför allt, 
vilka som läser vidare. Denna situation är dock inte unik för filosofiska institutionen 
i Uppsala, det ser i stort sett likadant ut på jämförbara lärosäten i både Sverige och i 
stora delar av resten av världen. Institutionen uppmuntrar vid varje 
utlysningstillfälle särskilt kvinnor att söka. 

3 av 15 doktorander är kvinnor och under 2013 antas 3 nya doktorander varav 
samtliga är män.  

b. Könsfördelning bland studenter 
 
Jämställdhetsindikatorn visar på att institutionen hämnar på en jämn 
könsfördelningen mellan kvinnor och män för antalet registrerade studenter 2010 
(2,6 på indikatorn).  

Uppdelat på grundnivå och avancerad nivå ser det ut såhär: 

Delgrupp HST total HST kvinnor HST män % HST kvinnor % HST män 
Avanc. nivå 15,1  2,7 12,5 17,6 82,4 
Grundnivå 237,8 104,4 133,3 43,9 56,1 
Total 252,9 107,1 145,8   

Siffrorna är beräknade på antal registrerade helårsstudenter, HST. GLIS 2013-05-23  

Kommentarer 
Könsfördelningen på grundnivå per HST hamnar inom 40/60 intervallet.  

Könsfördelningen på avancerad nivå ser dock sämre ut. Det är visserligen ett litet 
urval att göra statistik på, men trenden är tydlig. Institutionen har svårt att behålla 
de kvinnliga studenterna när nivån blir högre, vilket också visar sig vid utlysningar 
av doktorandplatser.  

 När det gäller att verka för att kvinnliga studenter skall välja att läsa vidare i samma 
utsträckning som manliga, samt att försöka kartlägga vad bortfall av kvinnliga 
studenter beror på, har institutionen vidtagit en rad åtgärder.  

 I kursen på B-nivå med ämnet ”Kritik och makt” diskuteras olika teoretiska 
perspektiv där bl.a. feministisk kritik ingår 
 

 Frågor som behandlar likabehandling är införda i kursvärderingen.  
I den digitala kursutvärderingen figurerar följande fråga: 
Fråga 30: Eftersom en kursvärdering besvaras anonymt kan dina svar här 
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endast, ge en signal om eventuella problem för utbildningsansvariga. Om du 
känner att du blivit sämre behandlad än andra studenter på någon av 
nedanstående grunder hänvisar vi dig till studievägledare, studierektor eller 
till studentkåren, som kan hjälpa dig vidare. Har du upplevt att studenter 
blivit sämre behandlade av lärare eller annan personal med avseende på kön, 
ålder, etniskt ursprung, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionshinder, könsöverskridande identitet eller sexuell läggning? 
Kursutvärderingen i pappersformat (för mindre kurser) inkluderar följande 
två frågor: 
a) Hur upplever du att utrymmet har varit fördelat mellan dina kurskamrater, 
som är män respektive kvinnor, avseende att ställa frågor och tala under 
lektionerna/seminarierna? 
b) Har du kommentarer eller förslag på förbättringar som kan göras i 
undervisningen avseende kön/genus, skriv gärna dessa här. 

Sammanfattningsvis kan sägas att utifrån rådande förhållanden ser institutionen det 
som viktigt att tillmötesgå och försöka behålla de kvinnor som läser grundkurser 
och som vill fortsätta till högre studier. För att befordra en jämn könsfördelning 
mellan män och kvinnor inom utbildningen på grundnivå och inom utbildningen på 
forskarnivå är det viktigt att det finns både manliga och kvinnliga förebilder på 
institutionen, dvs.; att både män och kvinnor är representerade bland dem som 
forskar och undervisar i filosofi och estetik. Det är också viktigt att 
könsmedvetenhet finns med i val av kurslitteratur samt undervisning.   

5. FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHET OCH JÄMLIKHET:  

Diskrimineringslagen har till syfte att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om 
arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet 
(jämställdhet i arbetslivet).  

a. Jämställdhet i anställning, rekrytering och beslutande organ 

1. Målsättning: Arbets- och utbildnings/fortbildningsvillkor skall utformas så att 
ingetdera könet missgynnas och så att såväl kvinnor som män får möjlighet att förena 
förvärvsarbete, fortbildning eller studier med ansvar för hem och barn.  

Åtgärd: Prefekt och gruppen för lika villkor, GLV, bevakar kontinuerligt arbets- och 
studievillkoren och är observanta på såväl direkta som indirekta signaler (såsom 
t.ex. sjukskrivningar) om missförhållanden härvidlag. Statistik över sjukskrivningar, 
förtidspensioneringar, uppsägningar p.g.a. arbetsbrist, samt föräldraledighet med 
avseende på respektive kön presenteras och analyseras i jämställdhets- och 
likabehandlingsplanen.  

Ansvarig: Prefekt, GLV  
Genomförande och utvärdering: Kontinuerligt. Utvärdering av åtgärden sker i  
jämställdhets- och likabehandlingsplanen.   
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2. Målsättning: Könsfördelningen skall vara jämn bland doktoranderna.  

Åtgärd: Jämställdhetsaspekter skall beaktas vid alla förslag till innehavare av 
doktorandtjänst.  

Ansvarig: Prefekt, GLV  

Genomförande och utvärdering: Vid varje rekrytering av doktorander skall 
jämställdhetsaspekten beaktas. Utvärdering av åtgärden sker i jämställdhets- och 
likabehandlingsplanen.  

3. Målsättning: Könsfördelningen skall vara jämn bland handledare, föreläsare och 
fakultetsopponenter. Detta gäller även gästföreläsare.   

Åtgärd: Det här är en målsättning som vi inte uppnår i nuläget men som vi strävar 
efter att uppnå. Området bevakas av kontinuerligt av prefekt och GLV 

Ansvarig: Prefekt, GLV  

Genomförande och utvärdering: Kontinuerligt. Utvärdering sker i jämställdhets- 
och likabehandlingsplanen.   

4. Målsättning: TA-personal skall erbjudas lika möjligheter till fortbildning och 
vidareutbildning oavsett könstillhörighet.   

Åtgärd: Prefekten ser till att erbjudanden om fortbildning och vidareutbildning 
erbjuds i lika mån oavsett könstillhörighet.   

Ansvarig: Prefekt.   

Genomförande och utvärdering: Kontinuerligt. Utvärdering sker i jämställdhets- 
och likabehandlingsplanen.   

5. Målsättning: En jämn könsfördelning skall eftersträvas i institutionsstyrelse, 
forskarutbildningsnämnd och kommittéer. Jämställdhetsaspekten skall dessutom 
beaktas inom de olika kategorierna i nämnda organ.   

Åtgärd: Prefekten bevakar kontinuerligt dessa frågor.   

Ansvarig: Prefekt.   

Genomförande och utvärdering: Kontinuerligt. Utvärdering sker i jämställdhets- 
och likabehandlingsplanen.   

6. Målsättning: När förslag om sakkunniga tas fram skall en jämn könsfördelning 
eftersträvas.   
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Åtgärd: Prefekten bevakar kontinuerligt dessa frågor.   

Ansvarig: Prefekt  

Genomförande och utvärdering: Kontinuerligt. Utvärdering sker i jämställdhets- 
och likabehandlingsplanen.   

7. Målsättning: En jämn könsfördelning skall eftersträvas vid tillsättning av alla 
anställningar. Detta gäller inte minst korttidsvikariat samt timarvodister.   

Åtgärd: Prefekten bevakar kontinuerligt dessa frågor. 

b. Jämställdhet i utbildning, forskning och ämnesinnehåll  

1. Målsättning: Institutionen ska genom information och utbildning medverka till att 
medvetenheten och kunskapen om jämställdhetsfrågor ökar bland institutionens 
anställda och studenter.  

Åtgärd: GLV har ansvar att informera om jämställdhets- och likabehandlingsfrågor 
och i samråd med prefekt och studierektor se till att fortbildning och 
vidareutbildning kring dessa frågor kommer till stånd. Vidare har prefekt, 
studierektor och GLV ansvar för att jämställdhetsfrågor belyses i undervisningen. 
GLV har ansvar för att varje termin informera nyantagna studenter om sin 
verksamhet. De nya studenterna skall informeras om att institutionen har en 
jämställdhetsplan samt en handlingsplan mot sexuella trakasserier samt var dessa 
finns att tillgå. 

Ansvarig: Prefekt, Studierektor, GLV  

Genomförande och utvärdering: Kontinuerligt. Utvärdering sker i jämställdhets- 
och likabehandlingsplanen.  

2. Målsättning: Jämställdhetsarbetet skall i undervisningssammanhang under något 
moment av en kurs inbegripa ett problematiserande och medvetandegörande av den 
filosofiska eller estetiska kanon utifrån ett genusperspektiv (se även nedan, Främjande 
av likabehandling av studenter ).  

Åtgärd: Prefekt, studierektor och GLV verkar för att uppmärksamma alla 
undervisande lärare på detta ansvar, bevakar att sådana moment integreras i 
kurserna samt verkar för att diskussioner gällande genusperspektiv och 
jämställdhetsaspekter ständigt pågår.  

Ansvarig: Prefekt, studierektor, GLV 

Genomförande och utvärdering: Kontinuerligt. Utvärdering sker i jämställdhets- 
och likabehandlingsplanen.  
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3. Målsättning: Litteraturlistorna skall bevakas kontinuerligt i syfte att se till att 
kvinnliga författare, feministisk filosofi och estetik och filosofiska och estetiska 
inriktningar där kvinnor är inflytelserika ges skälig uppmärksamhet. 

Åtgärd: Prefekt, studierektor och GLV bevakar att litteraturlistorna ses över ur ett 
jämställdhetsperspektiv.  

Ansvarig: Prefekt, studierektor, GLV  

Genomförande och utvärdering: Kontinuerligt i den takt resurserna tillåter. 
Utvärdering sker i varje års jämställdhets- och likabehandlingsplan.  

4. Målsättning: Jämställdhetsaspekter i undervisningen skall evalueras kontinuerligt 
av studenterna i samband med kursutvärderingarna.  

Åtgärd: Studierektor och GLV bevakar att så sker.  

Ansvarig: Studierektor, GLV  

Genomförande och utvärdering: Kontinuerligt. Utvärdering sker i jämställdhets- 
och likabehandlingsplanen.   

c. Främjande av likabehandling av studenter 

Lagen om likabehandling av studenter har till ändamål att ”på högskoleområdet 
främja lika rättigheter för studenter och sökande och att motverka diskriminering 
på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder.” (Lagen om likabehandling av 
studenter i högskolan 2001:1286)  

1. Målsättning Alla studenter skall ges lika möjligheter och rättigheter i 
studiesituationen oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, religiös tillhörighet samt 
psykiska/fysiska handikapp.  

Åtgärd: Prefekt, studierektor och GLV bevakar att så sker.  

Ansvarig: Prefekt, studierektor, GLV 

Genomförande och utvärdering: Kontinuerligt. Utvärdering sker i jämställdhets- 
och likabehandlingsplanen.  

2. Målsättning: Alla studenter skall känna sig delaktiga och synliggjorda i såväl 
undervisningssammanhang som i bemötandet från institutionens anställda och övriga 
studenter.  

Åtgärd: Prefekt, studierektor och GLV bevakar att så sker.  
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Ansvarig: Prefekt, studierektor, GLV  

Genomförande och utvärdering: Kontinuerligt. Utvärdering sker i jämställdhets- 
och likabehandlingsplanen.  

 

6. UTVÄRDERING AV DEN FÖRRA JÄMSTÄLLDHETSPLANEN.  

a) Åtgärder  

Åtgärd 1: Jämställdhetsplanen skall finnas på institutionens hemsida.  

Genomförande och utvärdering: Länk till jämställdhetsplanen finns väl synlig på 
institutionens hemsida.  

Åtgärd 2: Uppsala universitets handlingsprogram mot kränkning på grund av kön 
skall finnas tillgänglig för studenter och anställda.  

Åtgärd 3: Studenter och anställda skall informeras om till vem de kan vända sig om 
de känner sig kränkta eller diskriminerade. Det går att kontakta exempelvis 
prefekten, jämställdhetsombudet, studierektor, universitetets 
jämställdhetshandläggare, eller rektor.   

Genomförande och utvärdering: Åtgärdsförslag 2 och 3 delvis, men inte 
tillfredsställande, åtgärdade. Se vidare åtgärder under rubriken ”Åtgärder. 1-
årsplan”.  

Åtgärd 4: Institutionen skall årligen utvärdera jämställdhetsarbetets resultat i 
förhållande till jämställdhetsplanen. Utvärderingen skall redovisas i 
verksamhetsberättelsen.  

Genomförande och utvärdering: Utvärderingen av jämställdhetsplanen har blivit 
försenad, men färdigställs under VT 2013.  

b) Utvärdering av mål på kort sikt  

Mål 1: Att åstadkomma en ökad medvetenhet om jämställdhetsfrågor bland 
institutionens anställda och studenter.  

Genomförande och utvärdering: under hösten 2010 började gruppen för lika 
villkor sitt arbete med:  

 Tillsättning av en studentrepresentant från grundutbildningen, samt en 
lärarrepresentant i gruppen för lika villkor. Gruppen består nu av en TA-
representant, en lärare, en doktorand och en studeranderepresentant.  
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 Det finns kontaktuppgifter till gruppen, både på institutionens hemsida samt 
på anslagstavlor på institutionen. Det finns också information om var man 
hittar universitetets centrala planer.   

Mål 2: att ha kurser med kvinnliga liksom manliga lärare, för att det på nära håll 
skall finnas möjlighet att komma i kontakt med både män och kvinnor som 
undervisar i ämnet. 

Genomförande och utvärdering:  

Fortfarande finns det få kvinnliga doktorander till undervisning men antalet 
kvinnliga lärare har ökat något.  

På filosofiska institutionen strävar vi efter att ha lärare av båda könen på samtliga 
kursmoment på A-nivå. På ett flertal kurser har vi också uppnått detta.  

Mål 3: att i erbjudna kurser ha kurslitteratur omfattande verk av både kvinnor och 
män, samt genus perspektiv, där så är möjligt och rimligt.  

Genomförande och utvärdering:  

Under 2011 påbörjades en genomgång av litteraturen. I litteraturlistan bör det 
anges vad som är obligatorisk och vad som är referenslitteratur för att lättare kunna 
följa upp utvärderingen av litteraturen. Det är viktigt att synliggöra de kvinnliga 
författarna för studenterna. Litteraturlistan är ett bra verktyg för detta.  

En lista har tagits fram över lämpliga kvinnliga tänkare som införs som 
komplementär litteratur som ingår i kursinformationen till kurser i Kritisk 
tänkande, Etik/Fördjupad kurs i etik, Värdeteori och metafysik/ Fördjupad kurs i 
värdeteori, Politisk filosofi, Fördjupat kurs i samhällsfilosofi, Filosofins klassiker: 
antiken och medeltiden/ den nya tiden, Kunskapsteori, 1900-talets filosofi, 
vetenskapsteori,  När är det konst?, Estetik från Platon till Nietzsche, 1900-talets 
estetik, Kulturens estetisering samt Estetiska teorier och begrepp.  
 
Mål 4: att åstadkomma en ökad aktiv rekrytering av kvinnliga studenter.  

Genomförande och utvärdering:  Se åtgärder för jämställdhets- och 
likabehandlingsarbete 2013-2015 

7. ÅTGÄRDER FÖR JÄMSTÄLLDHETS- OCH LIKABEHANDLINGARBETE 
 (Ansvar: GLV)  2013-2015           

Åtgärder, 3-årsplan (2013-15)         
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Åtgärd 1: GLV skall under 2013 anordna en halv utbildningsdag för institutionens 
anställda om sexuella trakasserier och skapa en rutin för regelbunden organisering 
av undervisningsdag/halvdag där genus är en självklar del. 

Åtgärd 2: GLV skall undersöka möjligheterna för en mer genomgripande 
utvärdering och revidering av kurslitteraturen ur ett genusperspektiv på de 
obligatoriska  momenten i filosofiska institutionens grundkurser.  

Åtgärd 3: Starta upp och genomföra ett förprojekt avseende jämställdhet och 
likabehandling med Åsa Arketeg som projektledare.  

Första delen i projektet är en kartläggning av studentgenomströmningen vid 
institutionen samt en jämförelse med andra filosofiska institutioner. I detta ingår 
bland annat att utvärdera kurslitteraturen på samtliga obligatoriska moment i 
grundkurserna, analysera svaren på de frågor som handlar om likabehandling i 
kursutvärderingarna samt utforma och analysera en enkät till studenterna för att 
bättre förstå rekryteringsläget av kvinnliga studenter.  

Andra delen i projektet är att utforma och genomföra en kurs på B-nivå med den 
preliminära titeln ”Filosofi, kön och makt”. Kursen är en åtgärd för att öka 
medvetenheten om kön inom filosofi, vilket skulle kunna bidra till att kvinnliga 
studenter känner sig mer motiverade att stanna kvar på utbildningen.   

 

 


