
-Likvärdiga möjligheter i LTH:s studiemiljö-

-Syfte: informera om värdegrunden- 
-och inspirera till samtal-

-Equal treatment and opportunities in LTH’s study environment-



-AGENDA 45 MINUTER- 
-+ FRÅGESTUND-

-NORMER-
-INKLUDERING-

-LTH-
-MIN ROLL-



Pernilla Alexandersson
Vd och grundare Add Gender

Nathalie Töpperwien Blom
Illustratör och utbildare kring inkludering

Gunnar Söderberg
Upplevelsedesigner Lekreativ



Nathalie Töpperwien Blom
Illustratör och utbildare kring inkludering

Psst… Nathalie har gjort en minikurs till dig som vill 
lära dig mer om normer och antidiskriminering. 
Du hittar den på Add Genders youtubekanal: 
https://www.youtube.com/watch?v=-Wt1iQaEeJk&list=PLMtvlpGIBsbXG3
PSiI82L2iWJ8SdbUyY2

https://www.youtube.com/watch?v=-Wt1iQaEeJk&list=PLMtvlpGIBsbXG3PSiI82L2iWJ8SdbUyY2
https://www.youtube.com/watch?v=-Wt1iQaEeJk&list=PLMtvlpGIBsbXG3PSiI82L2iWJ8SdbUyY2


KOGNITIVA 
FÖRMÅGOR-

-7,5 miljarder invånare-





"Every bit of information that you 
process costs calories, meaning that's 
more food you need to kill and eat. So 

an organism that sees all of reality 
would never be more fit than one 
tuned only to see what it needs to 

survive.”



KOGNITIVA 
FÖRMÅGOR-

Referens: Matt Davis, Cambridge Universitet

-7,5 miljarder världar-





-AGENDA-

-NORMER-
-INKLUDERING-

-LTH-
-MIN ROLL-



 
-Likvärdiga möjligheter- 

-i LTH:s studiemiljö-
-betyder för mig att...- 

-Equal opportunities in LTH’s study environment means to me...-



-Vad är normer?-



-Det kan- 
-handla om...-

Normer påverkar hur vi ser på 
oss själva och varandra.

● Vad vi förväntas tro på 
● Vad vi förväntas ha råd med
● Hur våra kroppar förväntas 

fungera och se ut
● Vilka aktiviteter vi ska tycka 

är kul
● Vilka personer vi förväntas 

attraheras av
● Vad vi förväntas vara duktiga 

på



-Hur skapas normer?-
KONKRET

BETEENDE

IDÉ

NORM

Källa: Pralin



Könsnormer

Åldersnormer

Heteronorm

Vithetsnorm

Funktionsnormer

Cisnorm

Sekulärnorm

-Några starka- 
-ofta begränsande- 

-normer-



-Sveriges sju grunder för-
 diskriminering inom vilka- 

 arbetsplatser och- 
 utbildningar behöver 

-arbeta-  
- =- 

- likabehandling och- 
 likvärdiga möjligheter-

Kön

Ålder

Sexuell läggning

Etnicitet

Funktion

Könsidentitet

Religion/Trosuppfattning



Könsnormer

Åldersnormer

Heteronorm

Vithetsnorm

Funktionsnormer

Cisnorm

Sekulärnorm

-Diskrimineringslagen är- 
-en skyddslagstiftning för- 
-de som bryter mot dessa- 

-begränsande normer-



-Sexuell läggning =-
-Heteronorm-

-sexual orientation = hetero norm-



-Funktionsnedsättning =-
-Funktionsnormer-

-disability = norms in ability-



-Kön =-
-Könsnormer-

-Sex and gender norms-



-Könsidentitet =- 
-Cisnorm-

-Transgender identity or expression = cisperson norm-



-Etnicitet =-
-Vithetsnorm-

-Ethnicity = whiteness norm-



-Ålder =- 
-Åldersnormer-

-Age = age norms-



-Religion /-
-Trosuppfattning =-

-Sekulär kristen traditionsnorm-

-Religion or other belief = secular Christian norm-



-Sekulär-- 
-norm-



-Sveriges sju grunder- 
-för diskriminering-

Kön

Ålder

Sexuell läggning

Etnicitet

Funktion

Könsidentitet

Religion/Trosuppfattning



Könsnorm

Åldersnorm

Heteronorm

Vithetsnorm

Funktionsnorm

Cisnorm

Sekulärnorm

-Vilka grundar sig i- 
-starka samhälleliga- 

-normer-



Könsnorm

Åldersnorm

Heteronorm

Vithetsnorm

Funktionsnorm

Cisnorm

Sekulärnorm

-Vilka grundar sig i- 
-starka samhälleliga- 

-normer-



-www.do.se-



-AGENDA-

-NORMER-
-INKLUDERING-

-LTH-
-MIN ROLL-



-Vad är inkludering?-



Inkludering

Inkludering är när var och en i ett specifikt 
sammanhang:
● känner sig värdefull, sedd och respekterad
● har ett förtroende för att vi alla har likvärdiga 

möjligheter att lyckas 
● uppfylls av en sann känsla av tillhörighet. 



-1. På LTH finns det inkluderande 
normer som… 

2. Och mer begränsande 
normer som...-

-At LTH we can together create an inclusive study environment by...-



-AGENDA-

-NORMER-
-INKLUDERING-

-LTH-
-MIN ROLL-



-LTH - en plats för alla-
LIKABEHANDLING



Här hittar du foldern med all info: 
http://www.student.lth.se/fileadmin
/lth/student/AAsa_K_filer/LTH_-_e
n_plats_foer_alla_2020.pdf

http://www.student.lth.se/fileadmin/lth/student/AAsa_K_filer/LTH_-_en_plats_foer_alla_2020.pdf
http://www.student.lth.se/fileadmin/lth/student/AAsa_K_filer/LTH_-_en_plats_foer_alla_2020.pdf
http://www.student.lth.se/fileadmin/lth/student/AAsa_K_filer/LTH_-_en_plats_foer_alla_2020.pdf


-”Lunds universitet och LTH har nolltolerans mot diskriminering, 
trakasserier och kränkande särbehandling. Mångfald, 

likabehandling och jämställdhet bland studenter bidrar både till 
arbetsglädje och hög kvalitet i verksamheten.”-

-LTH - en plats för alla-







DISKRIMINERING

TRAKASSERIER

KRÄNKANDE 
SÄRBEHANDLING

BRISTANDE 
TILLGÄNGLIGHET

-Discrimination (direct and indirect), harassments and sexual harassment, 
instruction to discriminate, inaducate accessibility and offensive treatment-



-VERKTYG-



-VERKTYG-

-NOLLTOLERANS-
-TYDLIG VÄRDEGRUND-

-RUTINER OCH FÖREBYGGANDE-
-VARJE INDIVIDS BIDRAG-





“Vad kan jag göra för 
att inkludera andra 
och hjälpa dem att 
lyckas med sina 
studier?”

-MIN ROLL-

44

-What can I do to- 
-include others and- 
-help them succeed in- 
-their studies?-



-Tips från tidigare studenter-

“Hur du agerar kan 
underlätta att inkludera 
andra studenter till olika 
sociala sammanhang.” 

“Var medveten om ditt 
egna beteende. Det är 
viktigt med 
självmedvetenhet för att 
klara av att ändra till ett 
mer inkluderande eller 
öppet beteende.”



-Tips från tidigare studenter-

“Tänk på att alla har olika 
förkunskaper och 
förutsättningar. Att du har 
empati och förståelse för 
andra människor kan göra 
stor skillnad.”

“Rapportera enligt LTH:s 
rutiner om du ser eller 
utsätts för någon form av 
kränkning, trakasseri eller 
diskriminering.”



-Tips från tidigare studenter-

“Hjälp varandra; hjälp 
andra, men tillåt även 
andra att hjälpa dig.”

“Ha en inställning att ‘Vi 
tävlar inte mot varandra, 
vi är lagkamrater!’.”



“Vad kan jag göra för 
att inkludera andra 
och hjälpa dem att 
lyckas med sina 
studier?”

-MIN ROLL-

48

-What can I do to 
include others and 
help them succeed in 
their studies ...-



-Utvärdering:
https://www.lth.se/utvardering



 
-Om en minut har-
 vi frågestund...- 

-Any questions?-



-Studentservice LTH-

Åsa K Nilsson Wiveca Axner Görel Eriksson



KOGNITIVA 
FÖRMÅGOR-



-Stort lycka till med dina-
 studier här på LTH!- 



-Tack!-
addgender.se
facebook.com/addgender
twitter.com - @AddGender
instagram.com - @AddGender

Pernilla Alexandersson
pernilla.alexandersson@addgender.se

@pernillamia
0767-877 877


