
KAU.SE/UPE-KONFERENS

UNDERVISNING OCH EXAMINATION  
PÅ KARLSTADS UNIVERSITET
TEMA:  JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING AV UTBILDNING OCH ”ÖPPET SPÅR” 
DATUM:  DEN 27 SEPTEMBER 2018
TID:  8.30–16.00 (8.30-REGISTRERING)
PLATS: FRÖDINGSALEN (1B 364), KARLSTADS UNIVERSITET

KONFERENS OM

Mer information finns på

UPE - Universitetspedagogiska enheten

BOKA IN DAGEN  

I KALENDERN!

Vi hälsar alla medarbetare välkomna 
till en dag med fokus på undervis-
ning, pedagogisk utveckling och 
kollegialt erfarenhetsutbyte. Du är 
välkommen att medverka med ett 
bidrag eller bara komma att lyssna 
och få inspiration.

Som en del i universitetets hand-
lingsplan för jämställdhetsintegrering 
anges att kunskap om genus och 
jämställdhet ska inkluderas i samtli-
ga utbildningar vid lärosätet samt att 
studenter under sin utbildning ska 
bli jämställt, jämlikt och respektfullt 
bemötta. Det innebär att genus och 
jämställdhet ska ingå i utbildnings-
planer, kursplaner och examensmål 
samt att alla anställda som möter 
studenter ska ha kunskaper om  
genus, jämställdhet och normkritik.

Syftet med jämställdhetsintegrering-
en är att vi alla som medborgare ska 
bidra till att uppnå de jämställdhets-
politiska målen; 
1. en jämn fördelning av makt  

och inflytande, 
2. ekonomisk jämställdhet, 
3. jämställd utbildning, 
4. jämn fördelning av det obetalda 

hem- och hushållsarbetet, 
5. jämställd hälsa, och 
6. mäns våld mot kvinnor ska  

upphöra.

Årets konferens kommer att ha fokus 
på jämställdhetsintegrering av utbild- 
ningar men vill även ge möjlighet för  
andra utvecklingsarbeten inom under- 
visning och examination under rubri-
ken ”Öppet spår”. Innehållet på kon-
ferensen formas av de abstract och 
presentationer som ni vill bidra med. 

Konferensen är kostnadsfri och 
konferensspråket är svenska men 
abstract och seminarier kan genom-
föras på engelska.  

Lämna in abstract mellan  
20 mars–20 maj!
Abstract skickas till upe@kau.se

Välkommen!

Anmäl dig till konferensen 

undervisningochexamination2018.axacoair.se

Sista anmälningsdatum  
13 september 2018 



KAU.SE/UPE-KONFERENS

TEACHING AND ASSESSMENT  
AT KARLSTAD UNIVERSITY 
THEME:  GENDER MAIN-STREAMING IN HIGHER EDUCATION AND ”OPEN TRACK”
DATE:  27 SEPTEMBER 2018
TIME:  8.30-16.00 (REGISTRATION 8.30-9.00)
ROOM:  FRÖDINGSALEN (1B 364), KARLSTAD UNIVERSITY

CONFERENS ON

Mer information finns på

UPE - Centre for teaching and learning

MAKE A NOTE  

IN YOUR CALENDAR!

All members of staff are invited to a 
day with a focus on teaching, peda-
gogical development and collegial 
exchange of ideas. You are welcome 
to participate with a presentation or 
simply to attend for inspiration.

Karlstad University’s action plan for 
gender main-streaming states that 
information on gender and equality 
is to be included in all courses and 
programmes and that students are 
to be treated fairly, equally and with 
respect. This means that gender and 
equally are issues to be included in 
programme study plans, syllabi and 
learning outcomes, and that all staff 
who encounter students must be  
familiar with gender, equality and 
norm criticism. 

The aim of gender main streaming is 
that all citizens should contribu-
te to the political goals of gender 
main-streaming, which are:
1. Equal distribution of power 
2. Financial equality
3. Equal education
4. Equal distribution of  

household tasks
5. Equal health
6. Ending men’s violence  

towards women.

This year’s conference has a focus 
on gender main-streaming in higher 
education, but also offers an oppor-
tunity to present other development 
projects in teaching and assessment 
under the heading ”Open Track”. 
The conference will take shape on 
the basis of your abstracts and  

presentations. The conference is 
free of charge and the conference 
language is Swedish. Abstracts and 
seminars can be in English.

You are welcome to submit  
abstracts in the period  
20 March – 20 May to upe@kau.se.
 

Sign up for the conference at  

undervisningochexamination2018.axacoair.se

Last day for application 
September 13, 2018 


