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SAMMANFATTNING 

 

Uppsatsens syfte är att beskriva jämställdhetsarbete, jämställdhetskunskaper och 

jämställdhetsmål vid skolor och skolförvaltning i Norrbotten. Materialet är en empirisk 

undersökning som diskuteras med ett feministiskt förhållningssätt och vetenskaplig litteratur 

om skolors organisationers jämställdhetsarbete. 

  

Slutsatsen är att Norrbottens skolor och skolorganisationer har med jämställdhet på 

dagordningen. Vissa kommuner arbetar mer frekvent med frågorna och andra kommuner 

arbetar mindre. Jokkmokk och Arvidsjaur är de kommuner i Norrbotten som går i täten för 

länets skolorganisationers jämställdhetsarbete. Arvidsjaur är den enda kommunen i 

Norrbotten som har såväl jämställdhetsplan, som en särskild handlingsplan för 

jämställdhetsarbete på kommunal nivå för barn- och ungdomsförvaltningen, samt särskilda 

handlingsplaner för jämställdhetsarbetet för varje enskild skolenhet. 
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1. Inledning 
Det är obligatorisk skolplikt i Sverige och därmed skall alla barn gå i skola. I skolans uppdrag 

ingår att ge flickor och pojkar likvärdiga villkor att utvecklas. Därmed har skolan en möjlighet 

att göra eleverna medvetna om vad jämställdhet handlar om samt ämnets relevans. Bland 

mycket annat lär sig barn hur det svenska samhället fungerar, hur en man och en kvinna är 

och idealiskt bör vara. Normerna baseras på gamla ideal blandat med nya trender. 

Tillsammans bildas ett mönster som har sin grund i att manligt, kvinnligt konstrueras som 

motpoler och därmed i förhållande till varandra.1 Skolan har till uppgift att ta tillvara på 

elevers olikheter, det ska vara en skola för alla. Läraren är dels kunskapsförmedlare, men även 

arbetsledare för eleverna. Skolan kan påverka dagens, men kanske framför allt, morgondagens 

samhälle, genom medvetenhet och kunskap hos eleverna i jämställdhetsfrågor. Vad gör skolor 

och skolförvaltningar för att motverka traditionella könsmönster och könsstereotyper? Den 

här studien är en empirisk undersökning av Norrbottens samtliga 14 kommuners (se bilaga 1) 

inställning och sätt att bedriva jämställdhetsarbete i skolor och skolförvaltning. Studien syftar 

till att lyfta fram skolförvaltningarnas förhållningssätt till jämställdhet. Jag vill med denna 

studie undersöka om det finns skillnader mellan kommunerna samt mot rådande lagstiftning 

och styrdokument. Det kändes naturligt att studera jämställdhet i Norrbottens län då det är det 

län som jag bor och studerar i.   

 

Temat för uppsatsen är genusaspekter i skolan och ursprunget är ett intresse för genus. 

Utgångspunkten för uppsatsen är ett feministiskt individualistiskt synsätt, där människans 

möjlighet att utvecklas och ta sig fram i samhället inte skall begränsas av könstillhörighet. 

 

1.2 Syfte 
Uppsatsens syfte är att beskriva och, utifrån feministisk teori, diskutera hur Norrbottens 

kommuner hanterar jämställdhet i skola och skolförvaltning.  

 

Uppsatsen tar utgångspunkt i jämställdhetslagen samt skollagen. 
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1.3 Frågeställningar 
Uppsatsens syfte bearbetas genom följande frågeställningar; 

- Har kommunerna jämställdhetsplaner och/eller andra jämställdhetsdokument för kommun, 

skolförvaltning, rektorsområden, skolor? 

- Vilken kunskap har personalen om dessa dokument, samt vilken karaktär har 

dokumenten?   

- Vilken kunskap och handlingsberedskap finns det om jämställdhet, samt i vilken 

utsträckning finns genuspedagoger eller andra resurspersoner för jämställdhetsarbete?  

- Försöker skolorna i Norrbotten förändra traditionella könsmönster? 

- Utvärderas jämställdhetsarbetet? 

 

1.4 Metod, material och källkritik 
Jag vill med detta arbete kartlägga, genom en enkätundersökning (se bilaga 2), Norrbottens 

kommuners jämställdhetsarbete i skola och skolorganisation. De uppgifter som kommit fram i 

enkäten ligger till grund för tolkningar och slutsatser. Enkätsvaren kan vara vinklade beroende 

på hur informanten vill bli uppfattad, dvs intresse för den egna organisationens framtoning. 

Enkätsvaren kan även variera beroende på hur informanterna tolkat frågorna. Enkäten består 

av 16 öppna frågor utan fasta svarsalternativ, informanterna får svara med egna ord. Några 

frågor är jag och nej frågor, andra frågor har möjlighet till beskrivande svar. Svårigheten med 

öppna frågor är att de kan uppfattas som tidsödande samt svåra att förstå innebörden av. 

Nackdelen med enkät är bortfallet samt tolkningen av frågorna. För att få kompletterande och 

mer detaljerade svar skulle djupintervjuer vara till nytta. Fördelen med enkät är att alla får 

samma frågor och att informanterna själva får notera sina svar. Genom enkäten blir det 

möjligt att göra jämförelser samt att se likheter och skillnader.2 Enkätmaterialet kommer att 

ingå som en del i projektet Forma Framtiden. 

 

Det finns ett stort utbud av litteratur som är knuten till feministisk teori. Jag har valt att 

använda mig av i först hand Yvonne Hirdman, men även av Helené Thomsson och Marie 

Hedlin. I kombinationen skola och genus finns det många avhandlingar från det senaste 

årtiondet. Hedlin fokuserar på skolan som helhet och är inte inriktad på specifika 

åldersgrupper. Studien har tvärvetenskaplig karaktär och behandlar litteratur av 

beteendevetarna Ingrid Karlsson och Marie Hedlin, historikern och genusvetaren Yvonne 

                                                                                                                                                         
1 Hirdman, 2003 
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Hirdman, pedagogerna Mats Eriksson, Lena Ohlsson Windahl och Bengt Stahlman samt 

rådande lagstiftning inom jämställdhet i skola och samhälle. Jag har använt mig av JämOs 

(jämställdhetsombudsmannens) rapport Att våga hoppa jämfota som är en utvärdering av ett 

jämställdhetspedagogiskt projekt i Göteborgsregionen samt av rapporten Hur är det ställt? 

Tack, ojämt! från Myndigheten för Skolutvecklings avdelning för pedagogiska 

utvecklingsarbeten. Genom Josefin Rönnbäcks tips har jag kommit i kontakt med 

utvärderingar av genuspedagogutbildningen gjorda av Barbro Widerstedt och Johanna Sköld 

vid Umeå Universitets värdegrundscentrum. 

 

Uppsatsens ämne är tämligen komplext, det innehåller såväl skola, kommunal organisation 

som arbetsliv varvid en bred teoretisk bas känns nödvändig för att kunna bearbeta det 

empiriska materialet.  

 

1.5 Avgränsningar 
Uppsatsen har för avsikt att studera Norrbottens skolor genom de kommunala 

skolförvaltningarnas överblickande perspektiv, inte att se till varje enskild skola eller varje 

enskilt rektorsområde.  

 

Jämställdhet är ett ämne som kan vinklas och analyseras ur många olika perspektiv. I den här 

uppsatsen innebär jämställdhet rättvisa mellan könen. Undersökningen avgränsas vad gäller 

mångfald och behandlar således varken etnicitet, klass, sexualitet eller ålder. Uppsatsen tar 

utgångspunkt i rådande lagstiftning, avsikten är inte att studera eller jämföra med tidigare 

jämställdhetslagar eller regeringsdirektiv. 

 

Det finns många olika genrer inom feminismen, jag har valt att analysera det empiriska 

materialet genom Yvonne Hirdmans genusteori. Uppsatsen intar inte någon speciell 

feministisk partipolitisk ståndpunkt eller biologisk, radikal eller likriktad feministisk sådan. 

Inte heller någon queerteoretisk koppling görs. 

 

Studien innefattar inte aspekter av kön som en pedagogisk fråga eller lärarnas sätt att hantera 

könsrelaterade frågor i den faktiska klassrumssituationen. Studien innefattar inte heller 

                                                                                                                                                         
2 Trost, 2001 
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konkreta undervisningsexempel för att förhindra att pojkar och flickor har olika villkor i 

skolmiljön. Avsikten är att undersöka den organisatoriska aspekten av jämställdhetsarbete. 

 

1.6 Disposition 
Efter detta inledande kapitel följer ett teoretiskt kapitel som ger en historisk tillbakablick över 

hur skolsituationen har sett ut med tanke på könstillhörighet. Även allmänna fakta om 

jämställdhet tas upp samt introduktion till feministisk terminologi. Jämställdhet i organisation 

och jämställdhet i skola behandlas.  Därefter följer kapitel tre som ägnas åt redovisning av det 

empiriska materialet. Först sker en metodredovisning och därefter en presentation av 

enkätundersökningen som skolchefer, från 12 kommuner i Norrbotten, deltagit i.  

 

Avslutningsvis följer diskussion där empirin knyts samman med det teoretiska kapitlet. En hel 

del av diskussionen bygger på informanternas uppgifter och ställningstaganden. Författaren 

ges möjlighet att tycka till och göra vidare tolkningar av uppsatsens slutsatser. 

 

2. FEMINISTISK TEORIBILDNING 
Nu när vi går vidare kommer den teoretiska ansatsen fokuseras på några feministiska 

forskares teorier. Kapitlet behandlar i huvudsak den genusteori Yvonne Hirdman har 

presenterat3 men även ett antal övriga feministiska forskares teorier och åsikter presenteras. 

Inom det feministiska forskningsfältet finns det en mängd vedertagna begrepp och antaganden 

som inledningsvis beskrivs, därefter följer historik över jämställdhetsutvecklingen i syfte att 

vägleda läsaren till de förhållanden och förändringar som skett i Sverige till dags dato. Med 

andra ord vad jämställdhetskampen har lett fram till. Hirdmans teori knyts till Sveriges 

jämställdhetslag 1991:433 samt till skollagens paragrafer om jämställdhet. 

 

2.1 Allas lika värde - feminism  
Jämställdhet innebär rättvisa mellan könen. Jämlikhet däremot, innebär rättvisa mellan 

klasser. Genus betyder kön och i samhället finns det en genusordning som har sin grund i det 

sociala könets tillhörighet. Den feministiska teorin strävar efter att upphäva människors 

begränsningar som finns genom de sociala könen. Genusordningen liknas vid burar som läggs 

över människor, både kvinnor och män, burarna hindrar människors bästa handlingar och 

                                                 
3 Hirdman, 2003 
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tankar. Könsrollernas burar handlar om sociala processer, att ett visst kön har en viss given 

roll. Kvinnans roll är underordnad mannen och rollen har uppstått i jämförelsen med 

mannens. Mannen är norm, normalmänniska och kvinnan är det avvikande. Hirdman 

beskriver genussystemets kärna ”Att vara man är att inte vara kvinna. Att vara man är att vara 

normbärare”4. Hedlin förklarar problematiken kring att mannen är norm ”Det som utgör 

normen, det som inte räknas som avvikande utan som det normala, behöver aldrig förklaras 

eller försvaras. Makten att konstruera det normala, att ha tolkningsföreträde är samtidigt att ha 

den yttersta makten”5. 

 

Statistiskt jämförs kvinnor med män, även här är mannen norm, idealtyp och prototyp. 

Exempelvis har kvinnor högre blodtryck än normalt, lägre blodvärde än normalt, längre armar 

än normalt dvs. i jämförelse med mannen som, enligt femininstisk teori, anses vara det 

normala. Genom att studera genus friläggs befintliga mönster. Mannens roll som norm skapar 

makt åt mannen. Män tar plats på kvinnors bekostnad bara genom att vara män.6 Det finns en 

outtalad norm i samhället att kvinnor gärna får vara bra, men aldrig bättre än män. Kvinnan 

som grupp är underordnad mannen. Han är subjektet och hon är objektet. Män förtrycker inte 

kvinnor av ondska, utan för att förtrycket finns som en dominerande, hierarkisk struktur i 

samhället.7 I vårt samhälle har kvinnligt genus lägre status och makt än vad manligt genus 

har. Relationen mellan manligt och kvinnligt genus kallas genussystem eller 

könsmaktsordning och har sin grund i att manligt, kvinnligt konstrueras som motpolor och 

därmed i förhållande till varandra. Genussystemet genomsyrar hela samhället.8 Hedlin 

beskriver genussystemets komplexitet 

 
Det är emellertid inte så att genussystemet och det ojämställda samhället 

upprätthålls av ett fåtal maktlystna män. Det hade varit mindre komplicerat om det 

hade varit på det viset. Nu är det istället så att vi är så väl inskolade i genussystemet 

att det uppfattas som normalt och naturligt, och därför upprätthålls och bevaras det 

av både män och kvinnor.9 

 

                                                 
4 Hirdman, 2003 s 65 
5 Hedlin, 2004 s 7 
6 Hirdman, 2003 
7 Thomsson, 2002 
8 Hirdman, 2003 
9 Hedlin, 2004 s 10 
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De fysiologiska organen livmoder, äggstockar samt bröst orsakar att kvinnan såväl fysiskt, 

psykiskt som själsligt är underordnad, mindre värd och har lägre kompetens än mannen.10 

 

2.2 Historik 
År 1477 grundades Sveriges första universitet, Uppsala Universitet som endast välkomnade 

män. 1873 tilläts den första kvinnan att ta en akademisk examen. Grundskolan var en 

klassfråga och var åtskild för flickor och pojkar. Från bättre bemedlade hem gick pojkar på 

läroverk och flickor i flickskola. För flickorna syftade skolan till att forma de unga kvinnorna 

till att bli goda husmödrar, dvs utbildning i att sköta hem och familj. Under 1800-talets slut 

hävdar läkare till och med att kvinnor fysiologiskt tar skada av att studera. Att vara kvinna 

liknar den franska filosofen Comte vid en intellektuell svaghet och snarast som en fortsatt 

barndom.11 När förvärvsarbetarsamhället snabbt växer fram frågar sig medborgarna huruvida 

arbetarklassens kvinnor ska arbeta eller inte, högljudda diskussioner äger rum. Följden blir att 

kvinnor går ut i lönearbete och det vita slaveriet är ett faktum. De kvinnor som lönearbetar får 

två herrar att tjäna – den hemma och den i arbetslivet. Kvinnor fortsätter med sitt hemarbete 

samtidigt som de förvärvsarbetar. Ett problem som uppstår i samhällsförändringen är att 

kvinnornas löner är lägre än männens dvs. kvinnorna är billigare arbetskraft än männen.12 Att 

kvinnan tvingas bli försörjd av mannen är en av grunderna i den manliga dominansen.13 

Under 1800-talets slut och 1900-talets början har kvinnor som förvärvsarbetar i fabrik, en lön 

på drygt hälften av vad männen tjänar. De låga lönerna är satta med anledning av att kvinnor 

”bara” är kvinnor, vilket innebär halvgod arbetskraft.14 Arbetsmarknaden delas upp efter kön 

där män betalas högre för dominerande toppjobb och tunga kroppsarbeten, kvinnor betalas 

mindre för underordnade rutinarbeten och omvårdnad. Därmed grundlades en könsuppdelad 

arbetsmarknad som vi kan se linjer av än idag.15 Att kvinnor träder in på arbetsmarknaden 

väcker diskussioner kring hur hemarbete och barnomsorg skall skötas. Sakta börjar kvinnor 

tillåtas få plats på statliga ämbeten, vid universitet och i riksdagen. Under 1919/21 får kvinnor 

rösträtt. Från 1943 finns det en debatt gällande rimligheten hos fenomenet ”olika lön för olika 

kön”. Efter andra världskriget ökar den svenska exporten och industrin blir i behov av mer 

personal. Fler kvinnor anställs. 1950 blir båda föräldrarna förmyndare åt sina barn. Innan har 

                                                 
10 Hirdman, 2003 
11 Stahlman, 1998 
12 Hirdman, 2003 
13 Stahlman, 1998 
14 Acker m.fl. 1992 
15 Stahlman, 1998 
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endast fadern rätt att fatta avgörande och juridiska beslut gällande barnen, innan de själva blir 

myndiga.16  

 

Från att 1950 ha varit drygt 200 000 synligt heltidsarbetande kvinnor, stiger antalet till drygt 

600 000 år 1965. Det är främst ogifta kvinnor som arbetar, brukligt är att avsluta anställning 

efter ingått äktenskap. Ett ringa antal daghemsplatser gör det svårt för kvinnor att träda ut i 

arbetslivet eftersom barnen förväntas tas om hand av mödrarna. Fler och fler kvinnor tar sig ut 

i samhället i tron att de är jämlika med männen, men verkligheten visar på annat. Kvinnans 

huvuduppgift ses vara att vårda och fostra barnen. Debatten under 1960- och 1970-talet leder 

till en hel del förändringar i det politiska samhället, bland annat ökar antalet kvinnor i 

riksdagen.17 

 

Under 60-talet blir debatten runt könsrollerna hätsk. Inom jämställhetsdiskursen kallas de 

rådande förhållanden för en social skam och avser att kvinnor dubbelarbetar i hem samt på 

lönemarknad. År 1962 formuleras det mål och beskrivningar om att jämställdhetskampen 

önskas leda till jämlikhet mellan könen både formell, rättslig  men även inom familjen 

exempelvis vad gäller möjlighet till utbildning, uppfostran, ansvar, hemarbete och vård av 

barn.18  
 

Avantgardet på 1960-talet visionerar om den könsrollsfria människan, vilket skulle medföra 

en förändring av de förhållanden som råder i relationen mellan könen. Den första feministiska 

vågen sveper över landet i och med rösträttskampen. Den andra vågen kommer i slutet av 

1960-talet och början på 1970-talet, nu fokuseras på frigörelse från det patriarkala förtrycket. I 

slutet av 70-talet har kvinnans del i samhället blivit en del av den nya politik Sverige för, den 

befästs bl.a. i en rapport till FN. Informationsspridningen och åsikterna om jämställdhet förs 

fram till den breda massan i Sverige. Under 1970-talet sker flera, ur jämställdhetssynpunkt, 

viktiga reformer och politiska beslut fattas som påverkar möjligheten till jämställdhet mellan 

könen. 1971 införs särbeskattning, tidigare gällde sambeskattning vilket innebar att makarnas 

inkomst slogs ihop och mannen gynnades om inte makan arbetade. År 1974 utökas antalet 

daghemsplatser samt föräldraförsäkringen antas vilken ger båda föräldrarna möjlighet till 

ansvarstagande för barnen, möjlighet att vara hemma med barnen både när barnet är litet, men 

                                                 
16 Acker m.fl. 1992 
17 Hirdman, 2003 
18 Hirdman, 2003 
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även vid sjukdom upp till tolv års ålder. Den första jämställdhetslagen antas 1979 och ingen 

diskriminering på grund av kön skall längre tillåtas.19 Mellan 1960 och 1990 anställs en 

miljon kvinnor till den offentliga sektorn som byggs upp, där många kvinnor får jobb inom 

vård, barnomsorg, äldreomsorg, skolans värld etc. Det uppstår en segregering mellan könens 

arbetsmarknader.20  

 

2.3 Var är vi i dag? 
Många kvinnor har deltidsarbete och är därmed beroende av mannen. Idag är ledningsposter 

inom näringslivet och även företagsstyrelser starkt mansdominerade. Kvinnornas inträde på 

arbetsmarknaden har främst skett till kvinnodominerande arbetsplatser och yrkesområden.  

Härmed har relationen mellan könen hållits isär istället för att integreras och jämställas. 

Jämställdhet har kommit att bli ett kvinnoområde med frågor som berör och engagerar 

speciellt kvinnor. Detta har inneburit att det politiska fenomenet i sig har orsakat segregering 

mellan könen. Hirdman förklarar att där kvinnor är, är inte makten och ifrågasätter varför 

kvinnor skall ha sämre betalt än män, för samma eller likvärdigt arbete. Genom att lyfta 

jämställdhetsproblematiken genom information, spridning av tankar och åsikter har de 

feministiska banorna nått ut till den breda allmänheten.21 Vikten av att kunna påverka genom 

fortbildning och information på arbetsplatser, i den offentliga debatten och vid köksbordet hos 

den enskilda familjen är av stor vikt för en minskning av förtrycket av kvinnor.22 

 

Enligt den demokratiska grundtanken är alla människor lika mycket värda. Därför skall alla 

människor vara varandras jämlike. Hirdman beklagar att det i dagens välfärdssverige istället 

tyvärr verkar heta många människor är lika mycket värda. Detta med motiveringen att 

villkoren inte är detsamma för alla människor, vissa grupper är underpriviligierade, däribland 

kvinnan som grupp. Poängteras skall dock att Sverige har gjort enorma framsteg ur 

jämställdhetsaspekten under 1900-talet.23  

 

De flesta kvinnor strävar efter att bete sig efter ett kvinnligt mönster och de flesta män strävar 

efter att bete sig efter ett manligt mönster, enligt vad vi i Sverige uppfattar som kvinnliga och 

                                                 
19 Hirdman, 2003 
20 Hirdman, 2003 
21 Hirdman, 2003 
22 Stahlman, 1998 
23 Hirdman, 2003 
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manliga värden.24 Hirdman presenterar en jämställdhetsvision. Grundtanken är att inte 

bedömas för manliga eller kvinnliga egenskaper utan för egenskaper, som Han och Hon, utan 

istället skapa rum för Människan. Genom ett dylikt tankesätt kan könsrollerna luckras upp och 

integreras. Vad som betecknas manligt retuscheras hela tiden i och med kvinnor intåg på 

manliga yrkesområden. Normerna förtunnas. Exempelvis fanns det förr en självklar koppling 

mellan man - polis, man - läkare, man - professor, man - brandman etc. Dessa kopplingar 

suddas ut allt eftersom fler och fler kvinnor får tillträde till ovanstående yrkeskategorier. Även 

den kvinnliga stereotypen luckras upp genom att kvinnor arbetar och sysselsätter sig med 

sådant som inte tillhör schablonbilden.25 

 

Freedman beskriver vikten av att kvinnor närvarar vid politiska processer för att på så sätt 

kunna ta tillvara intressen och beakta frågor som är typiska för, i dagens samhälle, kvinnor 

exempelvis barnomsorg. Freedman betonar dock att det inte handlar om att särskilja vissa 

intressen som representativa för kvinnor som grupp. Det politiska livet bör förändras i sin 

grundläggande struktur och lyhördhet, kvinnlig närvaro är ett steg i rätt riktning dvs bort från 

en manlig dominans i det politiska medborgarskapet.26 Det har skett en ökning av kvinnors 

tillgång till den politiska arenan genom jämn representation, däremot har kvinnors tillgång till 

näringslivets reella maktsfär uteblivit.27 

 

2.3.1 Jämställdhetslagen 1991:433 

I Sverige utgår motiv för jämställdhetsarbete på central nivå genom jämställdhetslagen och 

den politik regeringen för. Regeringen vill få till stånd en generell omfördelning av rättigheter 

och skyldigheter för att uppnå ett rättvisare samhälle där män och kvinnor får åtnjuta samma 

livsvillkor.28  1992 trädde jämställdhetslagen (SFS 1991:433) i kraft och uppdaterades senast 

2005. Det uttrycks tydligt att arbetsgivaren är den som bär ansvaret för arbetsplatsers 

jämställdhetsarbete, samt att det åligger arbetsgivarna att sträva mot lika lön för lika arbete. 

Arbetsgivarna skall främja jämställdhet genom aktiva åtgärder. Enligt § 13 har arbetsgivare, 

med fler än tio arbetstagare, skyldighet att årligen upprätta en jämställdhetsplan. Planen skall 

innehålla en redogörelse för påbörjade eller kommande åtgärder i syfte att främja 

                                                 
24 Gonäs m.fl., 2001 
25 Hirdman, 2003 
26 Freedman 2004  
27 Internet 1 
28 Internet 1 
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jämställdhet. Planen skall även innehålla en resumé av genomförandet av förra årets 

åtgärder.29 

 

2.4 Jämställdhet i skolan 
Specifikt för skolan uttrycks regeringens visioner genom skolverkets texter och 

målbeskrivningar i läroplanerna. Från 1962 har läroplanerna innehållit en skriftlig 

medvetenhet om könsrollsmönster. Allt eftersom nya läroplaner har skrivits har skolverket 

introducerat bredare och allt mer uttalade målbeskrivningar om att främja jämställdhet mellan 

könen.30  

 

2.4.1 Skollagen 

Skollagen 1995 kom en ny skollag. Nu får jämställdhet en mer framträdande plats. I det första 

kapitlet, andra paragrafen ges riktlinjer för skolans strävan mot jämställdhet 
 

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar /… / Särskilt skall den som verkar inom skolan främja 

jämställdhet mellan könen samt aktivt motverka alla former av kränkande 

behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden.31 

 

Genom skollagen uttalar regeringen tydligt en vision om jämställdhet. Målet är tydligt uttalad 

och visar på skolpersonalens skyldighet att verka för jämställdhet. 

 

2.4.2 Läroplanerna 

I läroplanen för grundskola, Lpo 94, behandlas skolans uppgifter kring ett könsrollstänkande 

 
Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnor och mäns lika rätt och möjligheter. 

Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan och de krav och 

förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som 

är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella 

könsmönster. Den skall ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla förmåga och 

intressen oberoende av könstillhörighet.32 

 

                                                 
29 Internet 2 
30 Karlsson, 2003 
31 Lärarhandboken s 55 
32 Lärarhandboken s 10 
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Även i läroplanerna för förskola, Lpfö98, finns texter som betonar vikten av ett 

könsrollstänkande. 
 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som 

ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är 

kvinnligt och manligt. Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och 

könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och 

utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.33 

 

Med andra ord skall elever i såväl förskola som grundskola behandlas efter de människor de 

är och inte efter det kön de har. Samtidigt skall pedagogerna arbeta med att motverka 

traditionella könsmönster. Läroplanerna lägger ansvar på skolornas agerande vad gäller 

elevernas möjlighet till utveckling oberoende av kön. 

  

Gymnasieskolor, vuxenutbildning samt andra skolformer som lyder under läroplanen för de 

frivilliga skolformerna, Lpf 94, har uttalade riktlinjer kring jämställdhet. 
 

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och möns lika rätt och möjligheter. 

Eleverna skall uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är 

kvinnligt och manligt.34  

 

Samtliga läroplaner är således tydliga med jämställdhet som ett mål att sträva mot. 

 

2.4.3 Genuspedagoger 

Regeringen har som mål är att det till 2004 skall finnas minst en genuspedagog i varje 

kommun. I budgetpropositionen för 2001/02, under rubriken ”Särskilda satsningar på 

jämställdhet”, visar regeringen på motiven till satsningen på genuspedagoger.  

 
För att stärka och stödja skolornas kunskap och kompetens avser regeringen att 

avsätta medel för att utbilda och pedagogiskt kvalificerade resurspersoner i 

jämställdhet och genuskunskap. Målet är att det år 2004 skall finnas minst en 

utbildad lärare/pedagog i varje kommun. Dessa resurspersoner skall arbeta med 

                                                 
33 Lärarhandboken s 26 
34 Lärarhandboken s 38 
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jämställdhetsfrågor i den pedagogiska praktiken för att höja kvaliteten och 

måluppfyllelsen inom detta kunskapsområde.35 

 

Efter att regeringen gett direktiv om att utbilda resurspersoner vidarebefordrade skolverket 

uppdraget till värdegrundscentrum vid Göteborgs samt Umeå Universitet att genomföra 

utbildning av genuspedagoger vilket resulterade i kursen ”Värdegrund, jämställdhet och 

genusvetenskap”. Sammanlagt 10 miljoner kronor anslogs. Syftet med utbildningen var att 

öka kunskapen och därigenom utveckla jämställdhetsarbetet i skolorna. Widerstedt 

konstaterar att många kommuner visade intresse för genuspedagogutbildningen men på grund 

av kursens omfattning, dvs 10poäng, minskade intresset. Utbildningen bestod av en teoretisk 

del och en praktisk. I den sistnämnda planlades ett utvecklings- eller förändringsarbete i 

hemkommunen. Kurserna är statligt finansierade och därigenom kostnadsfria för 

kommunerna. Däremot får kommunerna stå för nedskrivningen av tjänstgöringsgraden för 

deltagande pedagog samt kostnader för litteratur, resor samt uppehälle på kursorten. På grund 

av det låga söktrycket har endast cirka hälften av kurserna genomförts. Från starten 

planerades 500 studieplatser.36 Fram till sista augusti 2004 har 78 personer i hela Sverige 

godkänts från genuspedagogutbildningen, varav 10 personer i Norrbotten. Det är i Kiruna, 

Boden, Luleå, Gällivare samt Kalix som genuspedagoger har utbildats.37 Pedagogen kan vara 

verksam i förskola, grundskola eller gymnasium. Målet har inte uppfyllts dels på grund av att 

kommunerna är suveräna och det har inte funnits särskilt stort intresse, samt ett allt för litet 

intresse bland pedagoger att bli genuspedagoger. Vissa kommuner har gett genuspedagoger 

minskning i arbetstid för att kunna bedriva aktivt jämställdhetsarbete, andra kommuner har 

inte förändrat arbetstidsförutsättningarna. Målet har varit att de genusutbildade pedagogerna 

även skall kunna verka som en kommunal resursperson i jämställdhetsfrågor samt intensifiera 

jämställdhetsarbetet.38 

 

2.4.4 Erfarenheter från jämställdhet i skola 

Myndigheten för skolutveckling har genomfört en studie av jämställdhetsarbetet i sex 

kommuner och skolor, vilket har resulterat i rapporten  Hur är det ställt? Tack, ojämt!. Där 

konstateras att flickor och pojkar bemöts olika, vi föds till människor men fostras till kön. 

Trots skollagens och läroplanernas tydliga jämställdhetsvisioner är arbetet bristfälligt i 

                                                 
35 Proposition 2001/02:1 Utgiftsområde 16 sid. 68 
36 Widerstedt, 2004 
37 Sköld, 2004, bilaga 1 
38 Intervju med Rönnbäck Josefin 
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verkligheten. För att kunna uppnå läroplanernas mål krävs det ett aktivt jämställdhetsarbete 

med genusperspektiv. En röd tråd i rapporten är åsikterna om att skolornas jämställdhetsarbete 

underlättas om skolförvaltningen tar ställning för jämställdhetsfrågorna, någon hävdar till och 

med att stödet och kunskapen hos förvaltningen är en förutsättning för att kunna bedriva 

jämställdhetsarbete. Skolledningen har ansvar att formulera vilka normer och värderingar som 

ska råda i skolan.  
 

Den springande punkten är organisationens förmåga att ge stöd och ledning. 

Skolpersonalens möjligheter att använda sina kunskaper är helt beroende av skolledningens 

stöd och inställning. Förvaltning och skola måste samarbeta för att kunna ta vara på 

eldsjälarna.39 

 

Det är tydligt att struktur eftersöks exempelvis genom jämställdhetsplan, skolplan etc. för att  

visa hur jämställdhetsarbete skall kunna integreras i skolan. Erfarenheter visar att många 

upplevt det svårt att integrera jämställdhet i undervisningen men att involvera utomstående är 

mycket givande. Det kan vara en svår process för skolans personal att reflektera kring genus 

och jämställdhet. Att förändra normer och värderingar kräver känslomässigt engagemang, 

men de vuxnas medvetenhet och förhållningssätt är viktiga faktorer för arbetet. För att få till 

förändring behövs medvetenhet, fakta och kunskap om de faktiska förhållanden som råder och 

att därigenom kunna utveckla en gemensam grund att stå på. Samtliga skolor i rapporten 

betonar vikten av medvetenhet och kunskap. En lärare använder sig av metaforen att komma 

över en tröskel för att illustrera den skiljelinje som kan finnas före och efter 

kunskapsinhämtandet. Man träder helt enkelt in i ett nytt rum. Egentligen finns det få formella 

hinder för att förverkliga jämställdhetsmålen, trots det är förändringar svåra att omsätta till 

verklighet. Konkreta resultat av jämställdhetsarbete har varit färre kränkningar, bättre 

språkbruk, smidigare konflikthantering, lugnare klimat, en bättre generell stämning i 

skolmiljön vilket leder till en förbättrad arbetsplats för såväl lärare som elever.  Eleverna får 

en stärkt självkänsla och vågar lita mer på sig själv, de är inte lika könsbundna. Samtligas 

erfarenhet är att det handlar om ett långsiktigt perspektiv och därför krävs det såväl tålamod 

som kontinuitet för förändra möjligheten för eleverna att utvecklas till de individer de är och 

inte efter vilket kön de har.40 

 

                                                 
39 Internet 3 s 58 
40 Internet 3. 
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JämO (jämställdhetsombudsmannen) har deltagit i ett jämställdhetspedagogiskt skolprojekt i 

Göteborgsregionen. Projektet genomfördes under åren 2001-2003 och kallades Våga bryta 

mönstret!. I projektets slutsatser betonas vikten av ett långsiktigt och allomfattande perspektiv 

för att få till bestående positiva förändringar. Alla skolinstanser bör innefattas samt all 

skolmiljö.  Personalen i skolmiljön bör ges möjlighet att reflektera över förhållningssätt kring 

olika aspekter av jämställdhet, samt ges möjlighet att prova på nya pedagogiska metoder och 

arbetssätt. Reflektionen sker bland annat genom handledning, men även genom grupprocess 

samt genom teoretisk fortbildning.41  

 

Karlsson hävdar att det råder en motsägelsefullhet mellan vad som står skrivet i Lpo –94 och 

hur den faktiska skolsituationen ser ut. Trots läroplanens intentioner om främjande av 

jämställdhet råder det olika villkor beroende på könstillhörighet. Detta har sin grund i en dold 

agenda med ett budskap som inte präglas av jämställdhetsintentioner och som kommer till 

uttryck genom exempelvis materialanvändning, lärandesituationer och examinationsformer. 

Den dolda agendan bygger på förgivettaganden och föreställningar som inte problematiseras. 

Verkligheten är med andra ord inte fullt så idealisk som Lpo –94 uttrycker, enligt Karlsson.42 

 

Myndigheten för skolutveckling hävdar att ett tydligt ledarskap, stor delaktighet samt fokus 

på mål och resultat krävs för att uppnå en långsiktig jämställdhetsutveckling. Ett redskap är 

kunskap. Viktigt är även medvetenhet om, samt synliggörande av, rådande maktstrukturer. 

Idag är engagemang av eldsjälar vanliga företeelser i utvecklingsarbete.43 

 

2.5 Jämställdhetsprocessen i en organisation 
För att få till stånd en utveckling och förändring till jämställdhet på en arbetsplats anser Mats 

Eriksson, Lena Ohlsson Windahl och Ulrika Sjöström att det krävs en trestegsprocess. Del ett 

innefattar ett synliggörande av män och kvinnors skilda villkor och livsmönster, samt ett 

problematiserande av dessa. Det innebär ett lärande och varseblivning om jämställdhet. 

Kunskap om rådande ojämställda förhållanden, strukturer och normer är en viktig del av 

processen och en viktig faktor för att bryta könsmönster. Finns inte medvetenheten om den 

ojämställdhet som råder är förändringsprocessen i stort sett omöjlig att få till stånd. Eriksson 

m.fl betonar kunskapsfaktorns roll i jämställdhetsarbetet ”Att ge de personer, kvinnor och 

                                                 
41 Larsson m. fl, 2004 
42 Karlsson, s 13 
43 Internet 4 
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män, som är länkar i jämställdhetsarbetet genusteoretisk och metodisk kunskap och skapa 

möjligheter för deras utveckling i och genom jämställdhetsarbete är att så frön till strukturella 

förändringar”44.   

 

Steg två innebär samtal och diskussion kring problem av olika slag som kan kopplas till 

personliga tankar och vardagliga upplevelser av jämställdhet. Det tredje och sista steget 

innebär att genom konkret handling kunna påverka till ökad jämställdhet, exempelvis genom 

att påverka beslut och tillämpa egna idéer. Det är viktigt att även se till ett helhetsperspektiv 

och inte begränsa jämställdhetsprocessen genom att försöka förändra endast delar av en 

organisation eller företag. För att uppnå jämställdhet krävs långsiktiga och kontinuerliga 

arbetsinsatser. En organisation eller ett företag kan bedriva jämställdhetsarbete genom interna 

satsningar men även genom centrala direktiv sås om lagstiftning, politiska åtgärder etc. Det är  

viktigt att arbetet ständigt pågår, är tydligt och har genomförbara metoder, delmål och 

strategier. För att på så sätt nå fram till konkreta resultat. Arbetet bör allra helst initieras såväl 

uppifrån som nedifrån organisationen. Nedifrån för att fotfolket ska ha ett engagemang och 

uppfatta ämnet som viktigt. Uppifrån för att ledningen härigenom visar på ämnets relevans 

och prioritering.45 

 

3. Strävan efter jämställdhet i Norrbottens skolor? 
I det här kapitlet redovisas metoden för insamlingen av det empiriska materialet samt en 

redogörelse för detsamma.   

3.1 Metod för studiens empiriska undersökning 
Norrbottens 14 kommuners skolchefer har kontaktats med en enkätundersökning. Där 

förklarades enkätens syfte i ett missivbrev. När enkäten varit ute i cirka tre veckor började jag 

ringa runt till dem som ännu inte svarat. Det har varit ett tidskrävande projekt att dels få tag på 

informanterna, och dels att få in svaren. När jag har ringt runt och drivit på svarsinlämningen 

har informanterna erbjudits att svara per telefon, vilket kommunerna Boden, Pajala och 

Övertorneå valt att göra. Syftet med telefonalternativet var att svarsfrekvensen skulle öka 

genom ett snabbt och enkelt alternativ.  

 

                                                 
44 Eriksson m.fl., 1998 s 303 
45 Eriksson m.fl., 1998 
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3.1.1 Bortfall 

Två kommuner har uteblivit med svar, det är Gällivare och Kiruna. Skolchefen i Kiruna har 

jag inte lyckats få tag på för vidare förfrågan om enkätsvar trots många påringningar. 

Skolchefen i Gällivare har jag varit i kontakt med och han har lämnat över enkäten till 

skolutvecklingschefen med motiveringen att han bättre hanterar enkätens ämne. Vid kontakt 

med skolutvecklingschefen har svar utlovats men inte inkommit. Jag har försökt nå honom för 

ytterligare påtryckningar men misslyckats. 

 

3.2 Kommunernas svar 
Här presenteras det empiriska materialet. I tabellerna ges en kortfattad version av 

informanternas svar. Tabellerna syftar till att ge läsaren en sammanfattning samt 

tydliggörande av enkätundersökningens svar. Efter tabellerna följer en kortfattad redogörelse 

för respektive kommuns svar på enkäten i löpande text. För mer detaljerad redogörelse, se 

bilaga för respektive kommuns fullständiga svar. 
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Tabell 3.1 Redovisning av enkätfråga 1-8 

 
 
Kommun 

 
Kommunal 
jämställd-
hetsplan 
 

 
Plan för buf∗ 

 
Plan för 
varje skol-
enhet 

 
Målens 
karaktär, 
visioner eller 
mätbara 
 

 
Personalens 
kunskap om 
eventuell 
plan 

 
Planens 
karaktär 

 
Personalens 
medvetenhet 
om mål 

 
Vem 
samordnar 
jämställd-
hetsarbetet 

 
Arjeplog 
 

 
Ja 

 
Nej 

 
Nej 

 
Visioner 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Personal-
sekreterare 
 

 
Arvidsjaur 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Både och 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Kommunens 
jämställdhets
ansvarig 
 

 
Boden 

 
Ja 

 
Nej 

 
Ja 

 
Både och 

 
Rektorerna 

 
Bör ske 
genom den 
lokala 
arbetsplanen 
 

 
Delvis 

 
Personal-
utskottet 

 
Haparanda 

 
Ja 

 
Nej 

 
Nej 

 
Visioner 

 
Ja  

 
Nej 

 
Ja 

 
Personalchef 
för hela 
kommunen 
 

 
Jokkmokk 

 
Ja, icke 
uppdaterad 

 
Ja 

 
Ja 

 
Både och 

 
Ja, samtlig 
personal 

 
Ja 

 
Ja 

 
Den 
pedagogiska 
utvecklaren 
 

 
Kalix 
 

 
Ja 

 
Nej 

 
Nej 

 
Visioner 

 
- 

 
- 

 
Nationella ja 

 
Översyn 
pågår 

 
Luleå 

 
Ja 

 
Ja 

 
Nej 

 
Mätbara 

 
Ja 

 
För 
jämställdhet 
bland 
personalen. 

 
Ja 

 
1 central 
jämställdhets-
samordnare, 
1 samordnare 
på buf, samt 
jämställdhets
ombud. 

 
Pajala 
 

 
Ja 

 
Nej 

 
Nej 

 
Både och 

 
Rektorer ja 

 
- 

 
Bekanta med 
målen 

 
Förvaltnings-
chefen 
 

 
Piteå 

 
Ja 

 
Nej 

 
Nej 

 
Både och 

 
Finns ingen 
än 
 

 
- 

 
Ja 

 
Person vid 
personal-
enheten 

 
Älvsbyn 

 
Ja 

 
Nej 

 
Nej 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Ja 

 
Utbildnings-
ledare 
 

 
Överkalix 
 

 
Ja 

 
Nej 

 
Nej 

 
Mätbara 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Skolchefen 

 
Övertorneå 
 

 
Ja 

 
Nej 

 
Nej 

 
Visioner 

 
Nej 

 
Nej 

 
Nationella ja 

 
Bun-chef  

 
– innebär att informanten inte svarat på aktuell fråga 

                                                 
∗ barn och utbildningsförvaltningen 
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Tabell 3.2 Redovisning av enkätfråga 9-16 
 
 
Kommun 

 
Genomförd 
kompetens-
utveckling 
 

 
Personal 
med särskild 
kompetens 

 
Genus-
pedagog 

 
Samverkans
projekt  

 
Tema-
arbeten 

 
Utvecklings-
samtalens 
roll 

 
Metoder för 
att bryta 
mönster 

 
Uppföljning 
och 
utvärdering 

 
Arjeplog 

 
Kurser, 
seminarier 
 

 
Nej 

 
Ja, 1 stycke, 
deltid 

 
Nej 

 
Ja. Lek med 
ord. Nu och 
då. 

 
Viktig 

 
Flickor och 
pojkar göra 
samma saker 

 
Kvalitets-
redovisning 

 
Arvidsjaur 

 
? 
 
 

 
Nej 

 
Nej 

 
Nej 

 
Ja 

 
Svårt att 
definiera 

 
Teknik och 
data för 
flickor 

 
? 

 
Boden 

 
Fortbildning i 
genusperspe
ktiv 
 

 
En genus-
pedagog 

 
Ja, del i 
anställningen 

 
Nej 

 
Ja 

 
Kan ej 
besvara 

 
Kan ej 
besvara.  

 
Kommunens 
kvalitets-
redovisning 

 
Haparanda 

 
Ingen 
gemensam 
men vid 
enskilda 
skolor 

 
Nej 

 
Nej 

 
Nej 

 
Sex o 
samlevnad 

 
- 

 
Vet ej 

 
- 

 
Jokkmokk 

 
Olika 
föreläsningar 
m.m för 
samtlig 
personal 
 

 
Genuspedag
oger 

 
Ja, 4 stycken, 
del i 
anställningen 

 
Landsting 
och 
socialtjänst 
inbjuds till 
fortbildningar 
 

 
Ja, 
värderingsöv
ningar, kurs i 
livskunskap 
 

 
Har en viktig 
funktion.  

 
Det ska 
finnas köns-
tänkande i 
hela 
planerings-
processen 

 
Genom 
kvalitets-
redovsning 
och olika 
utvärderingar 

 
Kalix 

 
Genus-
pedagoger 
 

 
Genus-
pedagoger 

 
Ja, 3 stycken 

 
- 

 
Ja 

 
Kan ej 
besvara 

 
- 

 
- 

 
Luleå 

 
Samtliga 
anställda har 
erbjudits 
fortbildning 

 
Jämställdhets
ombud 

 
En central 
jämställdhets
samordnare, 
100% 

 
Ja, bland 
annat med 
LTU 

 
Ja 

 
- 

 
Olika projekt-
arbeten  
 

 
En 
utvärdering 
genomförs 
efter avslutat 
projekt 

 
Pajala 

 
En tvåårig 
satsning på 
personal-
politik för 5 
personer 

 
5 personer, 
både lärare 
och rektorer 

 
Nej 

 
Vet ej 

 
Vet ej 

 
Vet ej 

 
Inom studie 
och 
yrkesvägled-
ning, inom 
sommarjobb 

 
Nej 

 
Piteå 

 
Genus-
pedagog 

 
Ja 

 
Ja, 1 person, 
ingen speciell 
anställning 

 
Nej 

 
Ja, gymnasiet 
– temavecka 
 

 
Inget 
dokumenterat 

 
Upp till varje 
enhet och 
lärare 

 
Kvalitets-
redovisning 
samt annan 

 
Älvsbyn 

 
Satsningar på 
språk-
utveckling 

  
Nej 

 
- 

 
Ja 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Överkalix 

 
Gemensam 
studiedag 

 
1 stycke.  

 
 1 stycke, 
under 
utbildning, 
deltid 

 
Nej 

 
Ja, i årskurs 
7 och 8  

 
Mycket stor 
roll 

 
Genom att 
alla elever får 
genomgå 
aktiviteter 
baka, smide, 
ridning m.m. 
 

 
Årligen inför 
kvalitets-
redovisninge
n 

 
Övertorneå 

 
Ett par 
studiedagar 

 
1 stycke. 

 
1 stycke, 
under 
utbildning, 
deltid 

 
Nej 

 
Vet ej. 

 
Vet ej. 

 
Vet ej 

 
Jämför 
flickors och 
pojkars 
betygsmönst
er. 
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Arjeplog  

Kommunen har en jämställdhetsplan men inga andra handlingsplaner för jämställdhet. 

Personalsekreteraren har det övergripande ansvaret för jämställdhetsarbetet. Den 

kompetensutvecklings som skett har varit genom kurser och seminarier. En person arbetar 

som genuspedagog och har arbetstid avsatt för att arbeta med genusfrågor. Det förekommer 

”lek med ord” och ”nu och då” som är temaarbeten där eleverna får möjlighet att utveckla 

sina jämställdhetskunskaper. Informanten anser att det är viktigt att flickor och pojkar gör 

samma saker och får likvärdig information för att bryta inrotade könsmönster. Jämställdhet 

utvärderas genom kommunens kvalitetsredovisning.  

 

Arvidsjaur  

Kommunen har en jämställdhetsplan och även handlingsplaner för jämställdhetsarbete för buf 

samt för varje enskild skolenhet. Planerna visar hur skolorna ska integrera 

jämställdhetsperspektivet i undervisningen. Kommunens jämställdhetsansvarige har det 

övergripande ansvaret för jämställdhetsarbetet. Det finns ingen genuspedagog och det har inte 

heller skett någon kompetensutveckling i jämställdhet. Eleverna utvecklar sina 

jämställdhetskunskaper genom temaarbeten på mellanstadiet och högstadiet. För att bryta 

inrotade könsmönster arbetar skolorna med teknik för flickor samt data för flickor.  

 

Boden  

Kommunen har en jämställdhetsplan och i de lokala arbetsplanerna finns det handlingsplaner 

för jämställdhetsarbetet. Personalutskottet har det övergripande ansvaret för 

jämställdhetsarbetet. Det har skett fortbildning för personalen i genusperspektiv. Det finns en 

person som är genuspedagog och som har en del av sin arbetstid avsatt för föreläsningar i 

ämnet. För att bryta inrotade könsmönster sker medlingsarbete mellan flickor och pojkar samt 

diskussion över studieinriktning på såväl individ som gruppnivå. Utvärderingen av 

jämställdhet ingår som en del i kommunens kvalitetsredovisning. 

 

Haparanda  

Kommunen har en jämställdhetsplan men inga andra handlingsplaner för jämställdhet. Det 

finns ingen person som är ansvarig för jämställdhetsarbetet i skolorna, för personalfrågor är 

det personalchefen som är ansvarig. Det har inte skett någon övergripande 

kompetensutveckling i kommunen för personalen vad gäller skolornas arbete med 

jämställdhetsfrågor utan det har skett vid enskilda skolor. Det finns ingen personal som har 
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särskild kompetens inom jämställdhetsfrågor. Skolchefen är tveksam, men vet inte om det 

finns någon utbildad genuspedagog i kommunen. Det förekommer temaarbeten inom sex och 

samlevnad när eleverna utvecklar sina jämställdhetsfrågor. 

 

Jokkmokk  

Kommunen har en icke uppdaterad jämställdhetsplan∗. Jokkmokk har en utarbetad 

genusstrategi som gäller för varje enskild enhet. Strategin visar hur skolorna ska integrera 

jämställdhetsperspektivet i skolornas arbete. Den pedagogiska utvecklaren har ansvaret för 

jämställdhetsarbetet. Samtlig personal har genomgått kompetensutveckling inom jämställdhet. 

Det finns fyra stycken utbildade genuspedagoger som har avsatt arbetstid för att arbeta med 

jämställdhetsfrågor. Eleverna får kunskap om jämställdhet genom värderingsövningar samt en 

gymnasiekurs i livskunskap. Utvärderingar sker bland annat genom kvalitetsredovisningen.  

 

Kalix  

Kommunen har en jämställdhetsplan men inga andra handlingsplaner för jämställdhet. Det 

finns tre stycken genuspedagoger, ingen har i nuläget någon avsatt arbetstid för att arbeta med 

jämställdhetsfrågor. Den kompetensutveckling som skett är utbildandet av genuspedagogerna.  

 

Luleå  

Kommunen har en jämställdhetsplan och barn- och utbildningsförvaltningen har även en egen 

jämställdhetsplan. Det pågår ett arbete med att varje enskild skolenhet ska skriva egna 

jämställdhetsmål. Personalen är medveten om målen och denna medvetenhet är ett mål i sig. 

Jämställdhetsplanerna är personalpolitiska, vad gäller jämställdhet mot eleverna skall 

läroplaner för förskola och skola styra arbetet. Kommunen har en central 

jämställdhetssamordnare som arbetar heltid, det finns en jämställdhetssamordnare på barn- 

och utbildningsförvaltningen samt lokala jämställdhetsombud. Det övergripande ansvaret för 

jämställdhetsarbetet ligger på varje rektor/chef. Det har skett kompetensutveckling genom en 

föreläsningsserie som samtlig personal blivit erbjuden. Kommunen har ingen genuspedagog. 

Utvärderingar sker efter avslutat projekt.  

 

                                                 
∗ enligt lagen skall jämställdhetsplanen uppdateras årligen 
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Pajala  

Kommunen har en jämställdhetsplan och en handlingsplan för jämställdhetsarbete på 

kommunal nivå för barn- och ungdomsförvaltningen är på gång. Målen är idag mätbara men 

håller på och omarbetas till mer visioner. Strävan är att få planer och mål att mera 

överensstämma med skolornas mål så att såväl personalpolitiska mål som läroplanens mål 

inryms. Skolchefen har det övergripande ansvaret för jämställdhetsarbetet. Det har skett en 

tvåårig personalpolitisk satsning för 5 personer, blandat lärare och rektorer, sett ur 

jämställdhet och som var gemensam för kommunens samtliga förvaltningar. För att bryta 

inrotade könsmönster försöker kommunen att få pojkar att sommarjobba inom vården och 

flickor inom teknik. Det finns även jämställdhetsmål inom studie- och yrkesvägledning. 

Jämställdhet utvärderas inte i Pajala. 

 

Piteå  

Kommunen har en jämställdhetsplan men inga andra handlingsplaner för jämställdhet. Målen 

är i form av både visioner och mätbara mål. En ansvarig person vid personalenheten har det 

övergripande ansvaret för jämställdhetsarbetet. Personalen är medveten om nationella och 

lokala jämställdhetsmål men om de sedan är medvetna om vad det innebär är individuellt 

eftersom komplexiteten i jämställdhetsfrågan är stor. Det finns en genuspedagog i kommunen, 

men ingen avsatt arbetstid. Verktyg för att bryta inrotade könsmönster kommer inte från 

organisationsnivå utan hänger på enskilda lärare, skolor eller rektorsområden. Varje 

rektorsområde gör sin egen utvärdering av bland annat jämställdhet. Det finns ingen 

kommunövergripande utvärdering av jämställdhet.   

 

Älvsbyn  

Kommunen har en jämställdhetsplan men inga centralt specifika dokument för vare sig buf 

eller skolenheter. Några skolor har egna utvecklingsplaner där jämställdhet finns upptaget. 

Det finns ingen genuspedagog då det inte kunnat prioriteras. Kompetensutveckling har skett 

inom språkutveckling. I Älvsbyn finns det en förskola som arbetar aktivt med jämställdhet. 

Utbildningsledaren samordnar jämställdhetsarbetet. Hur jämställdhet utvärderas finns inget 

svar på. 

 

Överkalix  

Kommunen har en jämställdhetsplan men inte andra handlingsplaner för jämställdhet. Målen 

är mätbara och visar hur skolorna ska integrera jämställdhet i sitt arbete. Skolchefen har det 
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övergripande ansvaret. Vad gäller kompetensutveckling har en gemensam studiedag 

genomförts. En person genomgår genuspedagogutbildning på deltid. Jämställdhetsprojekt 

förekommer i årskurs sju och åtta med personer som har särskild kompetens inom området. 

För att bryta inrotade könsmönster får samtliga elever genomgå aktiviteter som smide, 

ridning, baka. Jämställdhetsfrågorna utvärderas årligen inför kvalitetsredovisningen. 

 

Övertorneå 

Kommunen har en jämställdhetsplan men inte andra handlingsplaner för jämställdhet. Målen 

är i form av visioner. En person går genuspedagogutbildning på deltid. Kompetensutveckling 

har skett genom studiedagar vid ett par tillfällen. Utvärdering görs bland annat genom att 

jämföra flickor och pojkars betygsmönster. Skolchefen har det övergripande ansvaret för 

jämställdhetsdiskussionen. 
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4. Resultat och diskussion 
Detta avslutande kapitel innehåller dels reflektioner kring det empiriska materialet, men även 

författarens tankegångar i ämnet.  

4.1 Skolförvaltningarnas jämställdhetsarbete 
Att avsätta arbetstid för genuspedagogerna är ett sätt för kommunerna att sätta ned foten och 

visa på ämnets vikt.  Kommunerna Jokkmokk, Boden och Arjeplog ger genuspedagogerna 

utrymme att arbeta med jämställdhetsfrågor under arbetstid. I Kalix och Piteå finns inte 

arbetstid avsatt för genuspedagogerna. Enligt uppsatsens enkätundersökning saknar 

Arvidsjaur, Haparanda, Luleå, Pajala och Älvsbyn genuspedagoger. Däremot visar Johanna 

Skölds utvärdering av genuspedgogutbildningen att Luleå kommun har utbildat 

genuspedagoger. Det är möjligt att dessa personer inte längre är yrkesverksamma i Luleå eller 

att skolchefen saknar vetskap om genuspedagogernas existens. I Överkalix och Övertorneå 

pågår genusutbildning av personal. Arvidsjaur motiverar att kommunen inte har någon 

genuspedagog med orden svårt att engagera intresserade. Älvsbyn skriver att 

genuspedagogutbildningen har inte kunnat prioriteras ännu, vilket strider mot regeringens 

direktiv om att satsa på genuspedagoger. Att skolan skall sträva mot jämställdhet är klart och 

tydligt uttalad i såväl skollag som läroplaner.  

 

På frågan om kommunens mål har mer form av visioner eller om de är mätbara svarar Luleå 

och Överkalix att målen är mätbara. Arjeplog, Haparanda, Kalix och Övertorneå svarar att 

målen har form av visioner. Arvidsjaur, Boden, Jokkmokk, Pajala och Piteå svarar att målen 

är både i form av visioner och mätbara. Älvsbyn väljer att inte svara på frågan. 

 

 Kalix kommun skriver Det pågår en översyn av kommunens totala verksamhet i syfte att 

utveckla jämställdhetsarbetet Jag tycker att det är mycket bra att Kalix kommun kommer att 

genomföra en översyn av den totala verksamheten och inte endast se till enskilda delar. Jag 

hoppas att Kalix kommun kommer att göra medvetna satsningar för att få till stånd förändring 

mot jämställdhet, exempelvis att använda sig av Eriksson m.fl trestegsmodell där kunskap, 

synliggörande och diskussion är viktiga parametrar för att nå långsiktig 

jämställdhetsutveckling. Kalix visar på att de önskar få igång ett genomgripande 

jämställdhetsarbete. 
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Att studera genusmönster innebär att se hur kön konstrueras och reproduceras i en samhällelig 

kontext. Obalansen mellan män och kvinnor är ett strukturellt problem som kräver en vilja att 

förändra. Feminism handlar just om en vilja att förändra den obalans som finns utifrån ett 

genus- och maktperspektiv. För att bryta inrotade könsmönster arbetar kommunerna i 

Norrbotten på flera olika sätt. I Pajala försöker kommunen få pojkar att sommarjobba inom 

vården och flickor inom teknik. I Överkalix arbetar kommunens skolor med att bryta inrotade 

könsmönster genom att alla elever får genomgå aktiviteter så som att baka, smide, ridning. 

Den här typen av aktiviteter kan, under rådande föreställningar om vad som normeras som 

kvinnligt respektive manligt, uppfattas som könsbundna. Jag tycker att det finns en poäng hos 

Överkalix att låta alla elever får prova på exempelvis smide, då finns möjlighet för flickor att 

upptäcka en dold talang eller ett outforskat intresse. Vilket på lång sikt skulle kunna generera 

fler kvinnor som smeder, samt luckra upp gränser för uppfattningen om könsbundna yrken. 

Att bryta professioner bundna till kön går i linje med Hirmans beskrivning av att skapa rum 

för Människan och frångå Hon och Han. I Jokkmokk är målet för att bryta inrotade 

könsmönster att det ska finnas ett könstänkande med i hela planeringsprocessen. Med andra 

ord ska det finna en helhetssyn. Jokkmokk har inte gett något exempel, men det hade varit 

intressant att ta del av något mer konkret arbetssätt som kommun använder sig av för att bryta 

inrotade könsmönster. I Boden pågår det medlingsarbete mellan flickor och pojkar samt 

diskussion över studieinriktning på såväl individ som gruppnivå i syfte att bryta inrotade 

könsmönster. I Arvidsjaur sker teknik för flickor samt data för flickor. Att genomföra 

könssegregerad undervisning kan fylla en viktig funktion i att uppnå balans mellan könens 

kunskap och säkerhet i olika ämnen. Viktigt är dock att segregeringen inte skall ses som ett 

konstant mål utan ett tillfälligt medel. 

 

Såväl Piteå som Överkalix och Övertorneå visar på skolorganisationens ansvar genom att 

ange skolchefen som den personen som har det övergripande ansvaret för 

jämställdhetsarbetet. I Boden har personalutskottet och i Arjeplog har personalsekreteraren 

det övergripande ansvaret, vilket visar på att informanten ser jämställdhetsarbetet som ett 

personalpolitiskt spörsmål. Haparanda ser dubbelheten i jämställdhetsarbetet genom att dela 

upp ansvaret på personalchefen, tyvärr saknar kommunens skolor en jämställdhetsansvarig. 

Kalix kommun svarar inte på frågan om vem som har det övergripande ansvaret utan påpekar 

att en översyn håller på att göras. Luleå har en specifik jämställdhetssamordnare som ansvarar 

för det centrala arbetet, utöver det finns det jämställdhetssamordnare på buf och därutöver 

lokala jämställdhetsombud. Med andra ord har Luleå ett utarbetat nätverk av personer med 
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kompetens inom jämställdhet. Förhoppningsvis är kommunerna medvetna om vikten av den 

egna organisationens möjligheter att bedriva jämställdhetsarbete samt de långsiktiga 

effekterna av sådan verksamhet.  

 

Arvidsjaur är den enda kommunen i Norrbotten som har såväl jämställdhetsplan, som en 

särskild handlingsplan för jämställdhetsarbete på kommunal nivå för barn- och 

ungdomsförvaltningen, samt särskilda handlingsplaner för jämställdhetsarbetet för varje 

enskild skolenhet. Skulle Jokkmokks kommuns jämställdhetsplan vara uppdaterad skulle 

Jokkmokk tillhöra denna lilla skara. Jokkmokk är å andra sidan den kommun i Norrbotten 

som kommit längst med jämställdhetsarbete i skolor och skolorganisation. Det är möjligt att 

det är resultatet av att Jokkmokks ingick som en av sex kommuner, i Myndigheten för 

skolutvecklings undersökning Hur är det ställt? Tack, ojämt! där Jokkmokks skolförvaltning 

troligtvis fick en jämställdhetsinjektion och har resulterat i såväl kompetensutveckling som 

medvetenhet och handlingsinriktad strategiplan. Frågan är om kommunens övriga 

förvaltningar nått samma grad av medvetenhet och  jämställdhetsengagemang, eftersom 

kommunen saknar en uppdaterad jämställdhetsplan. 

 

Vid frågan om temaarbeten för att eleverna ska få möjlighet att utveckla sina 

jämställdhetskunskaper bads om exemplifieringar. Det har varit väldigt få exemplifieringar 

vilket kan betyda att informanten inte vet eller inte vill dela med sig av kunskapen. Det kan 

även visa på en viljeinriktning, det vill säga vill, har skolchefen insyn i jämställdhetsarbetet på 

en konkret nivå eller inte? För övrigt finns det en möjlighet att en del av jämställdhetsarbetet 

hänger på enskilda pedagoger dvs eldsjälar och inte initieras från skolorganisationen. 

Troligtvis hade fler förtydligande exempel getts om studien varit inriktad mot enskilda 

rektorsområden eller specifika skolor. Detta skulle vara mycket intressant att göra. 

 

Övertorneå är enda kommunen som utvärderar jämställdhet på ett så konkret sätt som att 

studera könsbundna betygsmönster. Övriga kommuner nämner kvalitetsredovisning som 

utvärderingssätt. Luleå uppger att utvärderingar genomförs efter avslutade projekt. 

 

Majoriteten av kommunerna (8 av 12) uppger att personalen är medveten om nationella och 

lokala mål om undervisning som rör jämställdhet. Dessa kommuner är Arjeplog, Arvidsjaur, 

Jokkmokk, Luleå, Pajala, Haparanda, Älvsbyn och Överkalix. Kalix och Övertorneå säger att 

personalen är medvetna beträffande de nationella målen men inte med de lokala. Bodens 
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skolchef poängterar att han har 900 anställda pedagoger och kan därför inte svara för alla utan 

säger därför att personalen delvis är medveten om målen. Piteå svarar att De är medvetna om 

målen om de sedan är medvetna om vad det innebär är individuellt. Komplexiteten i 

jämställdhetsfrågan är stor. Denna komplexitet uttrycker även en lärare vid myndigheten för 

skolutvecklings rapport Hur är det ställt? Tack ojämt! med metaforen att varje person måste 

gå över en tröskel och träda in i ett jämställdhetsrum där ett nytt perspektiv blir synligt. 

 

Älvsbyn tar upp jämställdhet ur ett språkligt perspektiv. Kompetensutveckling har skett inom 

språkutveckling för förskola och skola. I Arjeplog sker liknande arbete i form av temaarbete 

där eleverna får utveckla sina jämställdhetskunskaper genom det informanten kallar lek med 

ord, det sker även temaarbeten om nu och då. I Haparanda sker temaarbeten inom sex- och 

samlevnad för att ge eleverna möjlighet att utveckla sina jämställdhetskunskaper. 

 

Haparanda, Arvidsjaur, Kalix och Älvsbyn väljer att inte svara på frågan om vilken 

uppföljning/utvärdering som görs av det arbete som genomförs på skolorna och som rör 

jämställdhetsfrågor. Det uteblivna svaret kan betyda att informanterna antingen inte vet, inte 

fått reda på det, eller inte tagit reda på det. Min erfarenhet är att i skolor utvärderas det mesta, 

många är trötta på alla utvärderingar som görs. Kan det vara så att jämställdhet inte utvärderas 

i samma utsträckning som andra mål? Beror det i så fall på att ämnet jämställdhet saknar 

legitimitet i maktens korridorer? 

 

Jämställdhetsarbete kan vara såväl personalpolitiskt som pedagogiskt utmanande. Flera 

informanter ger uttryck för denna dubbelhet genom att uppge personalutskott, 

personalskreterare som ytterst ansvariga för jämställdhetsarbetet samtidigt som rektorer 

ansvarar för undervisningsdelen. Vid uppsatsens inledningsskede avsåg jag endast att 

fokusera på jämställdhet ur undervisningsperspektiv. Allt efter som enkäterna har kommit in 

har jag förstått att skolförvaltning är betydligt mer komplex. Den är såväl arbetsledande som 

undervisningsinitierande. Pajala visar på denna balansgång med orden läroplanen och 

personalpolitiska mål, det blir dubbelt uppdrag, försöka få det att gå hand i hand. Det här 

visar på den bredd som skolan har, att vara en arbetsplats för såväl lärare som elever, 

samtidigt som det är en undervisningssituation med de skyldigheter som därtill tillkommer. 

Jämställdhet är å andra sidan enligt JämO som mest framgångsrikt om det går att få in i ett 

helhetsperspektiv som genomsyrar hela verksamheten. Luleå kommun arbetar med 

jämställdhet enbart ur personalpolitisk syn. Vad gäller undervisningsförfarandet gäller 
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läroplanernas riktlinjer. Detta kan vara en lucka i Luleå kommuns strävanden eftersom 

inställningen präglas av passivitet. Att formulera egna mål, visioner och arbetssätt kräver 

aktivt arbete. Detta går hand i hand med Myndigheten för skolutveckling som efterlyser 

struktur och betonar vikten av att ta ställning för att visa på ämnets prioritering och relevans. 

Jag hoppas att kommunen kommer att arbeta fram konkreta mål över hur skolorna kan arbeta 

med jämställdhet för att bryta inrotade könsmönster. Jämställdhetsfrågan i skolan bör 

självfallet betraktas som en del av undervisningen men även som en del av det allmänna 

klimatet på skolan som förutom lektionstid även innefattar raster, lunch, bussresor, skolgård 

etc. Eleverna vistas dagligen i skolans värld. Därför är det väldigt viktigt att öppna ögonen, se 

verkligheten som den är och kämpa för förändring för att alla barn ska få möjlighet att 

utvecklas till de människor de är och inte begränsas av könstillhörighet. I dagens samhälle 

sker det en uppdelning av kön baserat på socialt önskvärda beteenden, denna uppdelning går 

att förändra om vilja och engagemang finns. 

 

På enkätfrågan om utvecklingssamtalens roll i arbetet med att nå målen i skolornas 

jämställdhetsarbete har Boden, Haparanda, Kalix, Luleå, Pajala, Älvsbyn och Övertorneå valt 

att inte svara. Ett utelämnat svar kan innebära att informanten inte vet, inte vill svara eller 

kanske till och med inte reflekterat i denna bana förr. Arvidsjaur uppger att det är svårt att 

definiera. Jokkmokk, Arjeplog och Överkalix uppger att utvecklingssamtalen spelar en viktig 

roll för jämställdhetsarbetet. Piteå anger att det kan finnas enskilda pedagoger som tar upp det 

specifikt men att inget finns dokumenterat om detta. Min slutsats är att jämställdhet borde 

vara en stående fråga vid utvecklingssamtal. Under utvecklingssamtalen finns det en 

möjlighet för skolan och hemmet att ha erfarenhetsutbyte, elev- och föräldrainflytande, 

planera för framtiden och förmedla kunskap. Samtal sker om elevens utveckling, skolämnen 

samt övriga områden som rör skolsituationen. Här finns en möjlighet att föra konkreta samtal, 

vidga perspektiv och synliggöra problem. Jämställdhet är ett relevant ämne att beröra vid 

utvecklingssamtal. 

 

Skolan har en såväl kunskapsförmedlande som socialt fostrande roll. Det finns många unga 

som växer upp i hem där det inte sker en demokratisk fostran. Skolan har en viktig uppgift i 

att förmedla grundläggande värden genom ett aktivt och långsiktigt pedagogiskt arbete.  Att 

arbeta med värdegrundsfrågor innefattar bland annat solidaritet och respekt för allas lika 

värde. Jämställdhet är en av många aspekter att beakta. Idag har kvinnor en generell 

andrarangsställning både vad gäller i samhället och i hemmet. Genom att bedriva aktivt 
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jämställdhetsarbete i skolan kan rådande könsmönster förändras på sikt. Vilket innebär att 

göra elever och vuxna medvetna om de schablonbilder, samt de uttryckssätt som finns över att 

vara man respektive kvinna.  

 

Studiens empiriska undersökning visar på att Haparanda, Kalix, Älvsbyn och Övertorneå bör 

komma fram till konkreta åtgärder för att få till stånd en mer jämställd organisation. Att 

revidera arbetet med jämställdhet från att handla om visioner till att innebära konkreta 

mätbara mål. I linje med Eriksson m.fl. bör arbetsplatserna få till stånd fler diskussioner för 

att väcka tankar och röra om bland fördomar. Det kan vara en god idé att exempelvis ta in en 

föreläsare för att få inspiration av någon utanför den egna organisationen.  

 

Samtliga bör ta sig tid att diskutera rådande uppfattningar om jämställdhet för att bli 

medveten om de fördomar, tankar och problem som finns bland människorna som arbetar 

inom skolan. Diskussionerna har en nyckelroll, de är ett instrument för att komma fram till 

faktiska åtgärder. Såväl Myndigheten för skolutveckling som JämO betonar att det praktiska 

jämställdshetsarbetet bör ha en teoretisk underbyggnad. Troligtvis har Jokkmokk haft en hel 

del diskussioner i ämnet genom deltagandet i jämställdhetsprojektet  Hur är det ställt? Tack, 

ojämt! genom Myndigheten för skolutveckling. 

 

Hirdmans genusteori förklara den särskillnad som finns mellan män och kvinnor. Den 

passivitet som kan skönjas i det empiriska materialet tolkas genom Hirdman som ett bevis på 

placeringen i det hierarkiska systemets dagordning. Genusproblematik kommer lågt ner. 

Högst troligt är att ämnen inom exempelvis ekonomi hade varit betydligt angelägnare att 

prioritera högre upp på dagordningen. Enligt Hirdman är kön en grundläggande 

kategorisering, i vårt samhälle lever kvinnor och män under olika villkor men skilda 

rättigheter och skyldigheter. Jag drar slutsatsen att även i skolans värld kommer kvinnor till 

korta på grund av att den rådande maktstrukturen, samt att jämställdhetsarbete inte initieras i 

högre utsträckning. Därför blir det klart att genus skapas genom de könsstrukturerade 

processerna vilket leder till en fortsatt systematisk underordning av kvinnor. Genom kunskap 

ska könsmönster kunna brytas, tyvärr verkar viljan att förändra inte vara tillräckligt stark och 

därmed försvinner en av de grundläggande förutsättningarna för att bedriva framgångsrikt 

jämställdhetsarbete. 
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4.2 Avslutande reflektion 
 

Vardagens verklighet visar att inte alla strävar efter att nå ett mer jämställt samhälle. Den här 

typen av åsikter kan vara svåra att upptäcka men genom diskussioner kan olika tankebanor 

komma upp till ytan och först då går det att bemöta, motivera och argumentera för varför 

jämställdhet är viktigt. Det är svårt att analysera andra människors åsikter om de inte själva 

dels är medvetna om dem men framför allt om de inte står upp för det de tror på. Själv 

förutsätter jag många gånger att människor strävar efter jämställdhet, men man kan aldrig veta 

säkert. I dagens skola ska alla förväntas inkludera jämställdhetsperspektiv i undervisning. Det 

är ett svårgripbart ämne, som genom de personliga åsikterna många gånger rör upp känslor. 

Därför är det viktigt att diskutera och prata om ämnet jämställdhet med såväl kollegor som 

elever. Genom kunskap kan könsmönster brytas. Jag skulle gärna se att skolan införde mer 

etik och moral i skolan där det byggs med värdegrundsarbete och kommunikation. Ämnet går 

även hand i hand med mobbning eftersom det finns allt för många elever som blir utsatta för 

kränkningar med anledning exempelvis av att de inte agerar efter rådande föreställningar och 

normer om vad som uppfattas som kvinnligt respektive manligt. För att fördomar inte skall 

frodas bör eleverna få, i såväl grupp som individuellt, arbeta med att ta ställning och lära 

känna sina värderingar.  

 

I rapporten Hur är det ställt? Tack, ojämt! är skolförvaltningen och skolorganisationens roll 

och arbete viktigt för framgångsrikt jämställdhetsarbete. Där beskrivs vikten av att rektorer 

och skolorganisationen tittar närmare på hur förfaringssättet ser ut i skolan. Att problematisera 

den givna, normerande könskategoriseringen är inte bekvämt utan det är tufft och slitsamt att 

jaga könsgränser. Skolan är en av samhällets institutioner, skolan förmedlar värderingar och 

normer som räknas som representativa för det svenska samhället. Det är riksdag och regering 

som beslutar om skollagar och läroplaner som skolor i sin tur är skyldiga att förhålla sig till. 

Det går inte att misstolka jämställdhetsmålen utan det är tydligt beskrivet. 

Jämställdhetsarbetet borde vara en angelägenhet för hela skolan och dess organisation. 

Troligtvis kan kommunikationsstrukturen mellan kommunens förvaltning och skolor ses över. 

För att nå framgång kan en grundläggande och gemensam policy utformas. Den bör 

genomsyra allt från skolans läroplansmål, kommunens skolplan, rektorsområdets mål, 

lärarlagets mål till den enskilda pedagogens mål. Politiskt beslutade mål behöver ha en 

innebörd och mening för att inte endast vara bokstäver på ett pappersark. Saknas relevans och 

innebörd för de som skall genomföra målen till handling blir resultatet därefter. 
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Inom jämställdhetskontexten har det skett en hel del de senast årtionden, men fortfarande är 

det mycket som fattas då de gamla mönstren hos maktstrukturer och könsroller finns kvar. För 

skolans del bör det ske förändringar på det organisatoriska planet för att möjliggöra bestående 

förändringar. Ledningen måste visa på ämnets vikt för att engagera och motivera skolans 

personal. Tyvärr verkar det ut att finnas en institutionell slöhet vad gäller att upplösa eller 

luckra upp rådande könsrollsmönster och maktstrukturer. Allt för oftast sker det temporära 

lösningar utan kontinuitet, trots återkommande rapporter om vikten av ett långsiktigt tänkande 

för att kunna bedriva framgångsrikt jämställdhetsarbete.   

 

Någonstans finns det ett motstånd mot att kvinnor ska ha samma villkor och förutsättningar 

som män. En icke önskvärd förändring, kanske ett hot mot den invanda men ojämställda och 

hierarkiska tanken om ett samhälle indelat och begränsat/avgränsat efter könsidentitet. Män är 

män och kvinnor är endast kvinnor, de är inte män, de är sekunda varelser. Under 1800-talets 

slut kämpade kvinnor för rätten till arbete och akademisk utbildning. Än idag kämpar kvinnor 

för att visa sig kvalificerade, kompetenta och dugliga.  

 

4.3 Fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att titta närmare på kommunernas texter för skolornas 

jämställdhetsarbete och göra uppföljande djupintervjuer för att få fram mer detaljerade 

lägesbeskrivningar. Jag skulle gärna studera Norrbotten genom Gunnel Forsbergs metaforiska 

rulltrappebegrepp för att undersöka regioners utveckling samt lokala, rumsliga förändringar i 

genussammanhang. Samt se regionala skillnader på könskontrakt och dra paralleller mot 

jämfix eller annan jämställdhetsstatistik. Det skulle vara intressant att fortsätta arbetet med att 

närmare studera vad skolor gör för att bryta barnens könsgestaltning. 

 

Det skulle även vara intressant att närmare studera om könsmönster över huvud taget är 

problematiserade i skolor och skolorganisation, eller om tankebanor om att allt är bra som det 

är råder, det vill säga sticka huvudet i sanden- principen. Ett sätt att visa på hur den manliga 

överordningen är generell i vårt samhälle och ett förgivettagande. Att inte ta för givet att det 

bästa är att fortsätta i gamla givna fotspår, utan att förändring kan leda till något bättre för alla 

parter. Här styr antagligen den dolda läroplanen som Karlsson beskriver.  Om inte 

jämställdhet ges en naturlig implementering i vare sig lokala eller organisatoriska visioner blir 

förutsättningarna för genusarbete lägre och hänger antagligen på enstaka eldsjälar.  
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Avslutningsvis vill jag dela med mig av några tänkvärda rader av Machiavelli

 

Det finns ingenting så svårt att ta itu med 

ingenting så vanskligt att leda 

ingenting så osäkert i framgång 

som att söka de nya tingens ordning. 

Den som förändrar får nämligen 

som motståndare alla dem som 

lyckats väl i de gamla spåren och endast 

ljumma försvarare i dem som kan tänkas fungera i det nya. 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 

 

 

Enkätfrågor 

1. Har kommunen en jämställdhetsplan? 

2. Finns det en särskild handlingsplan för jämställdhetsarbete på kommunal nivå för barn- 

och ungdomsförvaltningen? 

3. Finns det en särskild handlingsplan för jämställdhetsarbete för varje enskild skolenhet? 

4. Har målen mer karaktären av visioner eller är de mätbara? 

5. Om det finns en kommunal plan för skolornas arbete med jämställdhetsfrågor, är rektorer 

och annan personal bekant med den? 

6. Visar planen hur skolorna försöker integrera jämställdhetsperspektivet i skolornas arbete? 

7. Är personalen i allmänhet medvetna om målen (nationella och lokala) beträffande 

undervisning som rör jämställdhetsfrågor? 

8. Vem samordnar och har det övergripande ansvaret för jämställdhetsarbetet? 

9. Vilken kompetensutveckling har genomförts i kommunen de senaste åren för personalen 

vad beträffar skolornas arbete med jämställdhetsfrågor? 

10. Finns det personal som har särskild kompetens inom jämställdhetsfrågor? 

11. Har kommunen en kommunal resursperson, sk genuspedagog, som arbetar med 

jämställdhetsfrågor? Om nej, varför inte? Om ja, hur många? Arbetar denna/dessa 

personer heltid/deltid med genusfrågor? 

12. Finns det någon samverkan med andra lokala myndigheter eller organisationer t.ex. 

landstinget, socialtjänsten eller föreningar i syfte att främja jämställdhet? Om ja, hur? 

13. Förekommer temaarbeten då eleverna utvecklar sina jämställdhetskunskaper? Om ja, 

exemplifiera. 

14. Vilken roll har utvecklingssamtalen i arbetet med att nå målen i skolornas 

jämställdhetsarbete? 

15. Hur arbetar kommunens skolor för att bryta inrotade könsmönster? Det kan gälla 

elevernas val av arbetsuppgifter, ämnes- och intresseområden t.ex. elevens val och 

språkval. 

16. Vilken uppföljning/utvärdering görs av det arbete som genomförs på skolorna och som rör 

jämställdhetsfrågor? 
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Bilaga 3   

 

 

Enkätsvar från Arjeplog 

1. Ja 

2. Nej 

3. Ingen särskild handlingsplan för jämställdhetsarbete, men finns skrivning i skolplanen 

4. Karaktär av visioner 

5. Ja 

6. Skolplanen pekar på detta. Ej kommunövergripande planen. 

7. Ja 

8. I kommunen är det personalsekreteraren 

9. Genom kurser, seminarier 

10. Nej 

11. Ja, en person. Deltid 

12. Nej 

13. Ja, lek med ord. Arbeten om nu och då. 

14. Viktig roll 

15. Viktigt att flickor och pojkar gör samma saker och får likvärdig information. 

16. I kvalitetsredovisningen uppföljningar/utvärderingar. 
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Bilaga 4  

 

 

Enkätsvar från Arvidsjaur 

1. Ja 

2. Ja 

3. Ja 

4. Både och 

5. Ja 

6. Ja 

7. Ja 

8. Kommunens jämställdhetsansvarig 

9. ? 

10. Nej 

11. Nej. Svårt att engagera intresserade 

12. Nej 

13. Ja inom temaarbeten på M och H 

14. Svårt att definiera 

15. Teknik för flickor, data för flickor 

16. ? 
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Bilaga 5 

 

 

Enkätsvar från Boden 

1. Ja 

2. Nej 

3. Ja, i barn- och skolplanen, i den lokala arbetsplanen 

4. En del går att mäta 

5. Den kommunala jämställdhetsplanen introduceras nya rektorer i 

6. Via den lokala arbetsplanen 

7. Delvis 

8. Personalutskottet har det övergripande ansvaret 

9. Fortbildning i genusperspektiv 

10. En pilot som är genuspedagog 

11. Har en del i sin anställning, jobbar med föreläsningar, som lärare 

12. Nej, vi har på gång ett samarbete med kommunförbundet. Men inget i nuläget 

13. Ja 

14. Kan ej besvaras 

15. Kan ej besvaras. Det pågår medlingsarbete mellan pojkar och flickor. Diskussion över 

studieinriktning på såväl individ som gruppnivå 

16. Ingen separat utvärdering. Ingår som en del i kommunens kvalitetsredovisning. 
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Bilaga 6  

 

 

Enkätsvar från Haparanda 

1. Ja 

2. Inte en konkret 

3. Nej 

4. Det är visioner 

5. Ja 

6. Nej 

7. Ja 

8. Personalchef för hela kommunen. Ingen direkt för skolorna 

9. Inte något för alla men vid enskilda skolor har kompetensutveckling skett 

10. Nej 

11. Nej, vet inte 

12. Nej 

13. Sex och samlevnadsfrågor där förekommer det 

14. – 

15. Kan inte svara vad varje enskild skola gör 

16. – 
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Bilaga 7  

 

 

Enkätsvar från Jokkmokk 

1. Ja, dock en icke uppdaterad 

2. Har en utarbetad genusstrategi 

3. Genusstragetin gäller för varje enskild enhet och genomförandet sker i ett samarbete 

rektor – genuspedagoger 

4. Finns både vision och mätbara mål 

5. Genusstrategin sjösätts 16/8 då samtlig personal informeras. I dagsläget har enbart 

rektorer och den lokala skolutvecklingsgruppen detaljkännedom. 

6. Den visar hur man skall genomföra arbetet 

7. Ja 

8. Den pedagogiska utvecklaren 

9. Samtlig personal har haft kompetensutveckling i dessa frågor under 3 läsår. 

Aktionslärande, olika föreläsningar m.m. 

10. 4 utbildade genuspedagoger 

11. 4 st nyutbildade genuspedagoger som kommer att arbeta 30 dagar/år/person med att införa 

genusstrategin 

12. Landstinget och socialtjänsten inbjuds till samtliga fortbildningar 

13. Ja, det förekommer olika värderingsövningar, gymnasiet har en kurs i livskunskap, samt 

en mängd olika aktiviteter 

14. Har en viktig funktion. Det påbörjas ett arbete med att se över innehållet utifrån denna 

aspekt 

15. Det ska finnas ett könstänkande med i hela planeringsprocessen 

16. Vi följer upp arbetet via kvalitetsredovisningen och olika utvärderingar 
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Bilaga 8  

 

 

Enkätsvar från Kalix 

1. Ja 

2. Nej 

3. Nej 

4. Nya mål har fastslagits av barn- och grundskolenämnden under denna vår med karaktär av 

vision mer än mätbart mål 

5. – 

6. – 

7. Nationella ja 

8. Det pågår en översyn av kommunens totala verksamhet i syfte att utveckla 

jämställdhetsarbetet 

9. Ett par genuspedagoger har utbildats 

10. Se fråga 9 

11. 3 st genuspedagoger finns. Ännu ingen upparbetad struktur för deras arbete med 

jämställdhetsfrågor, men det kommer… 

12. – 

13. Ja 

14. Min insikt i detta är mycket begränsad varför jag inte vågar svara på frågan 

15. – 

16. – 
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Bilaga 9  

 

 

Enkätsvar från Luleå 

1. Luleå kommun har en jämställdhetspolicy och varje förvaltning har utarbetat 

jämställdhetsplaner 

2. Barn- och utbildningsförvaltningar har en egen jämställdhetsplan 

3. Det pågår ett arbete med att varje enhet ska skriva egna jämställdhetsmål 

4. Mätbara 

5. Ja, ett av målen i jämställdhetsplanen är att planen ska finnas på varje enhet och att 

personalen ska vara medvetna om planen 

6. Jämställdhetsplanen är för jämställdhet bland personalen. Skolorna ska jobba med 

jämställdhet mot barn/elever enligt bl.a. läroplan för förskola och skola. Integreras i det 

dagliga arbetet 

7. Ja 

8. Det finns en central jämställdhetssamordnare för hela Luleå kommun, en 

jämställdhetssamordnare på Barn- och utbildningsförvaltningen. Ansvaret ligger dock på 

varje chef/rektor. Har även jämställdhetsombud 

9. Ex. Luleå kommun har i samarbete med LTU haft en föreläsningsserie med temat 

jämställdhet som samtliga anställda har erbjudits. Sen enomförs olika 

utbildnigar/seminarier lokalt för varje skola 

10. Jämställdhetsombud 

11. Vi har en central jämställdhetssamordnare, 100% 

12. Ja, bland annat med universitetet 

13. Ja 

14. – 

15. Olika projekt arbeten på skolorna integreras i det dagliga arbetet 

16. En utvärdering genomförs efter avslutat projekt 
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Bilaga 10  

 

 

Enkätsvar från Pajala 

1. Ja 

2. På gång, omarbetas 

3. Nej 

4. Mätbara. Håller på att omarbetas till att bli mera i form av visioner 

5. Rektorer ja 

6. Vi vill få till med mål som mera överensstämmer med skolornas mål. Läroplanen och 

personalpolitiska –det blir dubbelt uppdrag. Försöka få det att gå hand i hand 

7. Bekanta med målen 

8. Förvaltningschefen 

9. Personalpolitik är det 5 personer som gått en 2årig satsning 

10. 5 personer (se 9) blandat lärare och rektorer 

11. Nej, vi prioriterade personalpolitiska satsningen som var gemensam för alla kommunens 

förvaltningar 

12. Inget jag känner till 

13. Vet ej 

14. Vet ej 

15. Mål inom studie- och yrkesvägledning. Vi försöker få pojkar att sommarjobba inom 

vården och flickor inom teknik. 

16. Inga frågor i vår kvalitetsredovisning som är vår utvärdering 
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Bilaga 11  

 

 

Enkätsvar från Piteå   

1. Ja, antagen 1 februari 2005 

2. Nej, ingen aktuell. Det ska utarbetas en handlingsplan utifrån jämställdhetplanen för hela 

kommunen 

3. Det finns säkert många, men de är inte aktuella (i tid) 

4. Jämställdhetsplanen har både visioner och mätbara mål 

5. Finns ingen än 

6. – 

7. De är medvetna om målen om de sedan är medvetna om vad de innebär är individuellt. 

Komplexiteten på jämställdhetsfrågan är stor. 

8. Lena Sturk ansvarig personalenheten 

9. En person har gått genuspedagogutbildning. Kan finnas enskilda enheter som gjort egna 

insatser 

10. Ja 

11. En genuspedagog finns. Det finns ingen speciell anställning för genuspedagoger 

12. Nej 

13. Temavecka – gymnasiet. Olika skolor har säkert olika temarbeten initierade av elever eller 

personal men någon sammanställning finns ej 

14. Det kan finnas enskilda pedagoger som tar upp det specifikt men inget finns dokumenterat 

om detta. 

15. Någon gemensam strategi finns inte alltså beror det på del olika rektorsområdena, 

skolorna eller på de individuella lärarna hur detta sker. Om det sker 

16. Finns med i kvalitetsredovisningar men någon separat uppföljning/utvärdering finns inte 

för hela kommunen. Separat utvärdering rekorsområden med BRUK-utvärderingar och 

där finns jämställdhet med som egen punkt. 
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Bilaga 12  

 

 

Enkätsvar från Älvsbyn 

1. Ja 

2. Nej 

3. Nej. Vissa skolor har med området i sina utvecklingsplaner 

4. – 

5. – 

6. – 

7. Ja 

8. Samordning – utbildningsledare 

9. Utgör en del av en särskild satsning på språkutveckling i skola och förskola 

10. Västermalms förskola arbetar aktivt med frågorna 

11. Nej. Har inte kunnat prioriteras ännu. Planeras 

12. – 

13. Ja 

14. – 

15. – 

16. – 

 

Avslutande kommentar; Ett särskilt utvecklingsarbete har skett våren 2005. En sammansatt 

grupp har arbetat med kvalitet i förskolan. Jämställdhet är där ett viktigt område. Särskilda 

satsningar planeras läsåret 2005/2006 både i förskola och skola i samverkan med RUC (Luth) 

och länsstyrelsen. 
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Bilaga 13  

 

 

Enkätsvar från Överkalix 

1. Ja 

2. Nej 

3. Nej 

4. Mätbara 

5. Ja 

6. Ja 

7. Ja 

8. Skolchef 

9. Gemensam studiedag 

10. Ja Karin, Malin och Ulla-Greta 

11. Malin Nyberg, deltid. Får utbildning 

12. Nej 

13. Ja. Karin P och Malin N och Ulla-Greta har ett projekt i år 7 och år 8. 

14. Mycket stor roll 

15. Genom att alla elever får genomgå aktiviteter baka, smide, ridning m.m 

16. Årligen inför kvalitetsredovisningen 
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Bilaga 14  

 

 

Enkätsvar från Övertorneå  

1. Ja 

2. Nej 

3. Nej 

4. Visioner 

5. Nej. Inget med skolorna 

6. Nej 

7. Beträffande nationella – ja. Vi har tagit upp frågorna lokalt, vi jobbar med de 

8. Skolan – genuspedagog som genomgår utbildning. Skolchefen har den övergripande 

diskussionen tillsammans med rektorer. 

9. Studiedagar vid ett par tillfällen. 

10. Genuspedagog 

11. En person, går utbildning, deltid 

12. Skolutvecklingsmyndigheten men inte lokala organisationer 

13. Vet inte. 

14. Kan inte besvaras på skolchefsnivå 

15. Kan inte besvaras på skolchefsnivå 

16. Bland annat jämförs pojkars och flickors betygsmönster, ser om det är skillnad. Annars 

vet jag inte. 

 


