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Referat 

Från och med 1.1.2017 är alla finska skolor skyldiga enligt lag att ha en 

jämställdhetsplan, vilket betyder att jämställdhetsarbete i Finland ännu är ett relativt 

nytt fenomen. I läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen 

(Utbildningsstyrelsen, 2014) betonas jämställdhet betydligt mera än i tidigare 

läroplansgrunder.  

 

Syftet med denna pro gradu avhandling är att skapa en situationsbild beträffande 

skolornas jämställdhetsarbete samt att undersöka vilka erfarenheter lärare har av 

jämställdhetsarbetet. Utgående från syftet har följande forskningsfrågor ställts.  

 

1. Vilka betoningar framkommer i finlandssvenska skolors jämställdhetsplaner? 

2. Hur har skolan arbetat för att främja jämställdhet? 

3. Vilka erfarenheter har lärarna av jämställdhetsarbetet? 

 

Forskningen är kvalitativ och utgår från en hermeneutisk forskningsansats. 

Datamaterialet består av två intervjuer, två jämställdhetsplaner och två 

jämställdhetsguider. I analysskedet av de två skolornas jämställdhetsplaner och de två 

intervjuer strukturerades innehållet med stöd av tematisering baserad på de två 

nationella jämställdhetsguiderna. Datamaterialet från skolornas jämställdhetsplaner och 

intervjuerna ställs i relation till jämställdhetsguidernas innehåll. Detta görs för att kunna 

skapa en bredare analytisk situationsbild av skolornas jämställdhetsarbete.  

 

Resultaten är byggda kring sju teman som är baserade på jämställdhetsguidernas 

innehåll, och data ur skolornas jämställdhetsarbete ställs i relation till dessa teman. 

Resultaten visar att skolorna har på varierande sätt arbetat för att främja jämställdhet, 

men att det finns brister i skolornas redovisning av jämställdhetsläget samt i 

utvärderingen av de åtgärder skolorna vidtagit. Resultaten påvisar också en osäkerhet i 

hur skolan ska arbeta med jämställdhethet.  

 



Åtgärderna skolorna vidtagit är varierande, men båda skolorna har fokuserat på att 

integrera eleverna i arbete och båda skolorna arbetar mera ingripande än förebyggande. 

Resultaten visar även att skolorna gett lärarna utbildning i jämställdhet. Skolornas 

jämställdhetsansvariga lärare har upplevt elevintegrering som en lyckad del av 

jämställdhetsarbetet, medan båda skolorna anser att det varit svårt att få hela personalen 

involverad i jämställdhetsarbetet. 

 

Sammanfattningsvis belyser resultaten att jämställdhetsarbetet ännu är under utveckling 

i skolorna. Det råder en osäkerhet om hur skolorna skall gå till väga och det finns en 

svårighet i att involvera hela skolan i jämställdhetsarbetet. Det finns även brister i 

Utbildningsstyrelsens jämställdhetsguide som belyser att jämställdhetsarbete är ett nytt 

fenomen i Finland. 
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1 Inledning 

Denna avhandling behandlar finlandssvenska skolors jämställdhetsarbete samt hur det 

förverkligas. I det följande presenteras bakgrund och val av tema. Vidare presenteras 

avhandlingens syfte och forskningsfrågor samt centrala begrepp som används i 

avhandlingen. I slutet av kapitlet presenteras avhandlingens fortsatta upplägg.  

 

1.1 Bakgrund och val av tema 

I ett möte med en ny människa är den okända människans kön en av de första 

egenskaperna man lägger märket till. Människor klassificeras enligt kön. Tainio, 

Palmu och Ikävalko, (2010, s. 13) skriver att behovet av att klassificera människor 

efter kön märks tydligt t.ex. då två människor som inte känner varandra möts och där 

den enas kön är obestämbart, då blir oftast den andra obekväm, eftersom den nya 

individens kön inte går att känna igen. Många vardagliga ting är utformade enligt kön 

t.ex. ska det i ett äktenskap finnas en kvinna och en man, medan det i sporter helst ska 

finnas uteslutet ena könet. Kvinnor och män köper sina kläder från olika avdelningar 

och klipper sina hår olika. (Connell, 2002, s. 3.) 

En stor del av barnens vardag spenderas i skolan. De befinner sig i skolans utrymmen 

och interagerar dagligen med andra elever och lärare, vilket betyder att skolmiljön har 

stor inverkan på hur barnen formar sin uppfattning om t.ex. jämställdhet. Därför är det 

viktigt att skolan medvetet arbetar med att främja jämställdhet. Social- och 

hälsovårdsministeriet i Finland har 2017 utfört en enkätstudie, 

Jämställdhetsbarometern, som mäter jämställdhetsläget i Finland. Mätningen har 

utförts sex gånger sedan 1998. En del av mätningen berörde jämställdhetsläget inom 

finländsk utbildning. Grundskolan, andra stadiets utbildning och högre utbildning 

undersöktes med hjälp av 162 informanter. I mätningen framkom det att endast 49 % 

av flickorna ansåg att den egna skolan är jämställd, 51 % ansåg att skolan är delvis 

jämställd eller sämre. Av pojkarna ansåg 69 % att skolan är jämställd. Var tredje elev 

ansåg att det material skolan använder inte är jämställt. Flickorna (36 %) upplevde 

detta lite oftare än pojkarna (25 %). Majoriteten av informanterna ansåg att deras kön 

påverkar hur de behandlas av sina lärare. Det finns alltså brister i jämställdhetsläget i 



2 

 

finska skolor, och elever behandlas olika beroende på deras kön. (Social- och 

hälsovårdsministeriet, 2018b.) 

Jämställdhet inom skolväsendet har varit aktuellt i Europa under en längre tid 

(Lahelma, 2011) och internationellt anses Finland och övriga Norden vara föregångare 

inom jämställdhet.  Forskning bedriven före 2000-talet visar ändå att det finns stora 

brister i jämställdhet i de finska skolorna (Edström & Brunila, 2011) och förändringen 

sker långsamt (Lahelma, 2011).  

Från och med 1.1.2017 ska alla skolor i Finland ha en jämställdhetsplan (Jääskeläinen, 

2015, s. 55). Skolan ska i planen redogöra för hur de kommer arbeta för att främja 

jämställdhet i skolan. Tidigare har skolans uppdrag varit att inte göra någon skillnad 

mellan eleverna, dvs. att behandla alla lika. Idag är skolans uppdrag bredare. Det finns 

kunskap om att genus och kön spelar roll i hur elever bemöts och beter sig. Trots det 

är det ännu vanligt att majoriteten av skolans personal anser att jämställdhetsarbete 

inte berör dem, vilket leder till att jämställdhetsarbetet utförs av några få lärare. 

Arbetet med jämställdhet och jämställdhetsplaner är ännu relativt nytt och det är viktigt 

att följa med hur detta arbete utvecklas. Med denna undersökning vill jag ta reda på 

hur man inom finlandssvenska skolor arbetar med jämställdhet och vilka erfarenheter 

skolornas lärare har av jämställdhetsarbetet.  

 

1.2  Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet med denna pro gradu avhandling är att skapa en situationsbild beträffande 

skolornas jämställdhetsarbete samt att undersöka vilka erfarenheter lärare har av 

jämställdhetsarbetet. Utgående från syftet har följande forskningsfrågor ställts.  

 

1. Vilka betoningar framkommer i finlandssvenska skolors 

jämställdhetsplaner? 

2. Hur har skolan arbetat för att främja jämställdhet? 

3. Vilka erfarenheter har lärarna av jämställdhetsarbetet? 
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Med den första forskningsfrågan vill jag ta reda på vilka betoningar som framkommer 

i finlandssvenska skolors jämställdhetsplaner. I andra forskningsfrågan undersöker jag 

hur skolorna arbetat med jämställdhet. Genom den tredje forskningsfrågan vill jag ta 

reda på lärares erfarenheter över vad som varit fungerande samt krävande under 

jämställdhetsarbetet.   

 

 

1.3  Centrala begrepp 

 

Jämställdhet 

”Jämställdhet” är ett begrepp som ofta förväxlas med ”jämlikhet”. ”Jämställdhet” 

fokuserar på likabehandling mellan könen, medan ”jämlikhet” betonar likabehandling 

mellan alla individer oberoende av etnisk bakgrund, kön, religion eller något annat. 

(Jääskeläinen et al., 2015, s. 8.) Jämställdhet kan ses som en underkategori till 

jämlikhet (Söderman & Löf, 2010, s. 32). Jämställdhet innebär att kvinnor och män 

har samma rättigheter och skyldigheter samt samma möjligheter att förverkliga sig 

själva (Söderman & Löf, 2010, s. 3; Syrjäläinen & Kujala, 2010, s. 29). Det är även 

viktigt att inte enbart lyfta fram lika möjligheter. För att uppnå jämställdhet behöver 

också lika rättigheter och skyldigheter diskuteras, och genom att lyfta fram lika 

skyldigheter kan jämställdhetsdiskussioner fördjupas ytterligare. Som exempel kan en 

diskussion handla om hur samhället kan ta hand om de vars rättigheter inte ännu är 

detsamma som de egna. (Syrjäläinen & Kujala, 2010, s. 29.) 

Begreppet jämställdhet innefattar mycket. När jag i denna avhandling diskuterar 

jämställdhet vill jag inte exkludera någon form av jämställdhet men jag går inte heller 

ingående in på något av dem. Några exempel på vilka områden av jämställdhet som 

kan finnas i skolan är: sexuella trakasserier, lika behandling av flickor och pojkar, 

utvärdering, jämställdhet i litteratur, jämn representation av könen inom vissa ämnen, 

jämställdhet bland elever, jämställdhet bland lärare samt HBTQ. Jag väljer att inte 

fördjupa mig i något av dessa delområden av jämställdhet, eftersom jag i min studie 

undersöker på ett allmänt plan vad som framkommer och betonas i skolornas 

jämställdhetsplaner.  
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Genus 

Något förenklat kan man säga att genus ger en beskrivning av hur det ser ut idag och 

jämställdhet är målet med det arbete man gör för att förändra genusmönster i en verksamhet. 

(Heikkilä, 2015, s. 13.)  

Begreppet ”genus” började användas under 1970-talet (Tallberg Broman, 2007). Det 

är ett begrepp som i vardagligt tal inte fullföljer sitt syfte, vilket beror på att genus i 

vardagliga sammanhang anses vara baserat på människans biologi. Att människan 

biologiskt är endera flicka eller pojke. Problemet med detta tankesätt är att den 

kulturella påverkan då förbises.  (Connell, 2002 s. 9.) 

”Genus” används ofta inom jämställdhetsfrågor och forskning istället för ”kön”. 

Begreppet ”kön” indikerar att människan är biologiskt pojkar eller flickor och att det 

inte går att ändra på det. Till skillnad från ”kön” är ”genus” något som konstant 

formas.  ”Alltid kön, men aldrig bara kön” (Heikkilä, 2015). ”Genus” är en produkt av 

social anpassning där miljön, vår kultur och vår biologi formar våra egenskaper 

(Svaleryd, 2006 s. 29; Tallberg Broman, 2007). Det är ändå inget som enbart är 

påtvingat av sociala normer. Människor formar det egna genuset enligt mer maskulina 

eller feminina drag, och intar en plats i könsordningen eller accepterar de könsroller 

som tilldelas henne. (Connell, 2002, s. 4.) Följande citat är ur Jämställd (2006, s. 155): 

Man lägger, så att säga, genus utanpå det biologiska könet. Genus är de föreställningar, 

tolkningar, förväntningar och handlingar som sägs vara i kraft av sitt kön. Genus är att göra 

skillnad där ingen skillnad finns.  

Syrjäläinen & Kujala (2010. s. 30–31) delar in frågan om genus i tre delar. Det sociala, 

det kulturella och det psykiska. 

”Socialt genus”: ”Är det en flicka eller pojke”, det är ofta den första frågan som 

nyblivna föräldrar får höra. Frågan ställs, eftersom svaret är avgörande för hur barnet 

kommer behandlas. Det finns alltså sociala uppfattningar om hur barn ska behandlas 

beroende på deras kön. (Svaleryd, 2009, s. 23.) Det finns ingen biologisk flickroll eller 

pojkroll barn föds in i. Från tidig ålder tycker barn om att testa olika maskulina och 

feminina roller, det ligger i barnets natur att agera utöver könsroller. Det är genom 

sociala sammanhang som barn sedan lär sig vilket beteende som hör till det egna könet 

och hur de ska bete sig. (Syrjäläinen & Kujala, 2010, s. 30.) 
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”Kulturellt genus”: Människan påverkas av förutfattade meningar, symboler och 

föreställningar som antas tillhöra ett visst ”kön”. Dessa är kulturella aspekter som 

formar vårt ”genus”. Sociala och kulturella könsroller bildar könsstereotyper som i sin 

tur påverkar beteende och karaktärsdrag som antingen passar eller inte passar in på ett 

visst kön. (Syrjäläinen & Kujala, 2010, s. 30.) 

”Psykiskt genus”: ”Psykiskt genus” är en subjektiv uppfattning av det egna ”genuset”. 

Att forma det egna ”genuset” är en livslång process som påverkas av kultur och den 

biologiska processen. Ett barn ska få bete sig enligt den könsroll hen vill. Vill ett barn 

bete sig enligt de stereotypa rollerna för det egna könet ska hen få göra det, på samma 

sätt som hen ska få bryta mot könsstereotypa uppfattningar om hen vill. Det kan ändå 

vara bra att ibland utmana barnets könsuppfattning genom t.ex. lek eller litteratur. 

(Syrjäläinen & Kujala, 2010, s. 31.) 

 

Genusmedvetenhet 

För att vara genusmedveten i en skolmiljö behöver lärare konstant utmana de egna 

uppfattningar om vad genus är (Jämställd 2006, s. 158). ”Genusmedvetenhet” handlar 

om att hitta kulturella och sociala skillnader mellan könen och diskutera det med 

eleverna (Syrjäläinen & Kujala, 2010, s. 32). Det innebär inte att lärare ska skapa nya 

stereotypa förväntningar, men om inte existerande stereotypier och roller diskuteras 

och medvetandegörs går det inte heller att ingripa (Syrjäläinen & Kujala, 2010, s. 32; 

Jämställdhet, 2006, s. 159). Lärare bör reflektera över den egna undervisningen och 

behöver ha en villighet att ändra på de egna könsstereotypa uppfattningarna. För att 

kunna arbeta genusmedvetet måste lärare först förstå sina egna brister och hur hen 

själv kan påverka de redan existerande förväntningarna på flickor och pojkar 

(Jämställd 2006, s. 159).  

I Finland är ”genusmedvetenhet” det begrepp som används, medan man i Sverige 

oftare använder begreppet ”könsmedvetenhet”. Begreppet ”genusmedvetenhet” har 

ändå börjat ta över även i Sverige. Utbildningsstyrelsens jämställdhetsguide 

(Jääskeläinen et al., 2015, s. 18) definierar genusmedvetenhet på följande sätt: 

En god undervisningssituation kännetecknas av genusmedvetenhet. I en genusmedveten 

undervisning är läraren medveten om sina föreställningar om kön och mångfalden av kön. Den 
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genusmedvetna undervisningen grundar sig på kunskap om att kunna se varje elev, dess 

individualitet och personlighet, samtidigt som man är medveten om de samhälleliga och 

kulturella könsstrukturer som leder till ojämställdhet och har ett intresse för att förändra dem. 

En genusmedveten undervisning främjar jämställdhet och är en del av en lärares 

yrkesskicklighet. 

 

Könsneutral, könsblind, könsstereotyper  

Könsneutralitet är när skillnader i könsroller inte är kända. En könsneutral lärare är 

inte medveten om eller vill inte beakta skillnader mellan flickor och pojkar eller 

kvinnor och män som samhället formar. Könsneutralitet kan vara farligt för 

jämställdhetsarbetet, eftersom könsstereotyper är mera förekommande där 

könsskillnaders inte beaktas eller där de förminskas. (Syrjäläinen & Kujala, 2010, s. 

32.) En könsneutral lärare kan anse sig själv behandla alla elever lika, eftersom hen 

inte tar kön i beaktande. Om en sådan lärare ser att det finns skillnader mellan enskilda 

individens karaktärsdrag (t.ex. klokhet, motivation, attityd) kopplas det inte till kön. I 

dessa fall kan läraren även anses vara ”könsblind”. Det är ett begrepp som används vid 

sidan om könsneutralitet (Syrjäläinen & Kujala, 2010, s. 32). Könsneutralitet innebär 

att en person anser att hen agerar jämställt men i verkligheten behandlar hen barn olika 

beroende på kön (Jämställd 2006, s. 148.).  

Könsstereotyper är förenklade förväntningar på flickor och pojkar eller kvinnor och 

män och hur de t.ex. bör bete sig, klä sig eller agera. Exempel på könsstereotypa 

uppfattningar kan vara att pojkar är mer logiska, rationella och rastlösa, medan flickor 

är mer känsliga, snälla och omhändertagande. 

  

1.3 Avhandlingens disposition 

Avhandlingen är indelad i sex kapitel. I kapitel 1, Inledning, behandlas bakgrund och 

val av tema, syfte och forskningsfrågor, centrala begrepp för avhandlingen samt 

avhandlingens upplägg. I kapitel 2, Bakgrund inom jämställdhetsarbetet, beskrivs 

Finlands lagstiftning med avseende på lagstiftning om jämställdhet liksom läroplanen 

för den grundläggande utbildningen i Finland. I kapitel 3, Forskning om jämställdhet 

i skolor, beskrivs tidigare forskningsresultat av pedagogers uppfattningar om 
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jämställdhet, hur skolor i praktiken arbetar med jämställdhet och motstånd mot 

jämställdhetsarbete.  

I kapitel 4, Val av metod, redogör jag för val av metod och genomförandet av studien. 

Till att börja med beskrivs studiens syfte och forskningsfrågor samt hermeneutisk 

förståelse som forskningsansats. Därefter presenteras datainsamlingsmetoderna som 

använts samt hur studien genomförts och hur det insamlade data har analyserats. 

Slutligen presenteras tillförlitlighet, trovärdighet och etiska aspekter. I kapitel 5, 

Resultat, redovisas det empiriska materialet, skolorna som ingår i studien samt den 

empiriska analysen. I kapitel 6, Diskussion, diskuteras resultaten i förhållande till 

tidigare forskning. Den avslutande delen handlar om metodvalet, begränsningar och 

fortsatt forskning. 
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2 Bakgrund inom jämställdhetsarbetet  

I det följande presenteras Finlands lagstiftning och skolans styrdokument ur ett 

jämställdhetsperspektiv samt tidigare forskning om jämställdhetsarbete som utgör 

referensramen för detta arbete. 

 

2.1 Jämställdhet i Finlands lagstiftning  

I Finland finns ett flertal lagar som förpliktar landet och därmed också undervisningen 

till att främja jämställdhet. I och med att Finland tillhör Europeiska Unionen (härmed 

EU) och Förenta Nationerna (härmed FN) finns det även internationella bestämmelser 

och konventioner som utöver den egna lagstiftningen förpliktar landet till att främja 

jämställdhet.  

Finland har i många avseenden varit föregångare för jämställdhet. Några exempel på 

de större milstolparna för jämställdheten i Finland är att kvinnor fick rätt att studera 

vid universitet år 1901, år 1906 var Finland först i världen med att ge kvinnor rösträtt 

i statliga val och 1917 fick kvinnor även rösträtt i kommunval. År 1926 fick kvinnor 

arbeta inom statliga tjänster och 1944 kom lagen om moderskaps- och barnrådgivning. 

(Institution för hälsa och välfärd, 2018.) Under krigstider i Finland var det kvinnorna 

som höll landet rullande. Det blev samtidigt en inkörsport till arbetslivet för många 

kvinnor. Efter kriget återvände de inte till hemarbetet utan fortsatte arbeta utanför 

hemmet. (Social- och hälsovårdsministeriet, 2018a.) 

Från och med 1970 har det skett betydande utveckling inom jämställdhetsläget i 

Finland. Flera lagar för att främja jämställdhet har stiftats och 1979 var FN klar med 

utarbetandet av kvinnokonventionen. Konventionen gick ut på avskaffandet av all 

slags diskriminering av kvinnor och denna konvention stadfästes i Finland 1986. I 

Finland ledde konventionen till utarbetandet av en jämställdhetslag som trädde i kraft 

1987. Idag kräver jämställdhetslagen att alla anstalter som bedriver undervisning är 

skyldiga till att utforma en jämställdhetsplan. Alla elever ska ha samma möjlighet till 

utbildning. (5 §, Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män, 609/1986.)  
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En av skolans många uppgifter är att främja jämställdhet. Från och med 1970-talet har 

Finlands skolsystem fokuserat på arbetsmarknaden ur ett jämställdhetsperspektiv. Det 

har varit och är fortfarande för staten viktigt att båda könen är jämnt fördelade inom 

olika branscher. Fokus har ändå i första hand legat på att flickor och kvinnor ska vara 

representerade i yrken som anses manliga. (Edström & Brunila, 2011.) För att göra 

detta möjligt har skolan till exempel försökt få flickor intresserade av teknologi genom 

att presentera manliga rollmodeller till flickorna eller att ha en man som hjälper dem 

när de arbetar med datorer (Edström & Brunila, 2011). Det har alltså ansetts att flickor 

behöver få hjälp av en man eller ha en man som rollmodell för att bli intresserade av 

teknologi.  

 

När Finland gick med i EU 1995 fanns det höga förväntningar på landet angående 

jämställdhetsfrågor (Brunila & Edström 2013). Trots att Finland och övriga Norden 

anses internationellt vara föregångare inom jämställdhet, vilket också i flera avseenden 

stämmer, visar forskning att det finns stora brister inom finländsk undervisning 

utgående från ett jämställdhetsperspektiv (Edström & Brunila, 2011). 

Jämställdhetsforskning etablerades i Norden mot slutet av 1970-talet men i Finland 

växte sig forskningen stark först på 1990-talet (Lahelma & Öhrn, 2011, s. 177). I 

Norden har utbildningen gått från att skapa förutsättningar för jämställt lärande genom 

att inte göra skillnad på flickor och pojkar, till att idag ha en bredare kunskap om att 

genus och kön spelar roll i skolan och att det bör tas i beaktande (Heikkilä, 2018, s. 

56). Ett problem med jämställdhetsarbetet i Finland kan antas vara att Finland varit 

relativt jämställt så länge, att samhället blivit blint för det faktum att skolan fortfarande 

är ojämställd inom flera områden.  

 

2.2 Jämställdhet i läroplanen och en jämförelse med tidigare läroplaner 

Genom en jämförelse mellan den nya läroplanen från 2014 med läroplanen från år 

2004 går det att se skillnader i hur jämställdhet betonas.  Läroplanen 2004 var 

könsneutral men den uppmuntrade inte till genusmedvetenhet (Utbildningsstyrelsen, 

2004). ”Med en kritisk granskning kan man till och med påstå att de 

[läroplansgrunderna] betonar medfödda skillnader mellan flickor och pojkar” 

(Jääskeläinen et al., 2015 s. 17).  Den nya läroplanen däremot betonar 
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genusmedvetenhet i större utsträckning än förr. I den nya läroplanen nämns det att alla 

skolor bör arbeta genusmedvetet och ge alla elever samma möjligheter oberoende av 

kön. Det betyder att skolan ska bryta de könsstereotypa mönster som finns genom 

arbetssätt, läromedel och förändra klassrumsmiljö (Jääskeläinen et al., 2015 s. 17). I 

den nya läroplanen betonas vikten av att elever bör medvetandegöras om könets 

mångfald och att varje enskild elev skapar sin egen lärstig utan könsbundna roller 

(Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 18). 

En sökning på ordet ”jämställdhet” visar att ordet förekommer fem gånger så ofta i 

den nya 2014 (11 gånger) som i den gamla 2004 (2 gånger). I läroplanen 2004 

förekommer ordet jämställdhet enbart i värdegrunden. Det nämns att den 

grundläggande utbildningen bör främja jämställdhet och att ”jämställdheten mellan 

könen främjas genom att flickor och pojkar ges färdigheter att med lika rättigheter och 

skyldigheter verka i samhället samt i arbets- och familjelivet” (Utbildningsstyrelsen 

2004, s. 12). Den nya läroplanen diskuterar vikten av jämställdhet flera gånger. Det 

syns att jämställdhet har fått mera utrymme i den nya läroplanen (Utbildningsstyrelsen, 

2014). Det tas upp i utbildningens uppdrag, i de nationella målen, i 

verksamhetskulturen och i flera ämnesspecifika mål. Jämställdhet har alltså en mer 

omfattande roll i läroplanen 2014. En orsak till att jämställdhet inte haft en plats i 

tidigare läroplaner kan vara att den finska skolan och det finska samhället har ansetts 

vara jämställt (Syrjäläinen & Kujala, 2010, s. 35). Jämställdhet har ansetts vara en 

självklarhet och som därför inte krävt tid eller resurser (Syrjäläinen & Kujala, 2010, s. 

35). 

 

2.3 Jämställdhetsplanen och vad den bör innehålla 

I och med tillägget i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) är alla 

läroanstalter skyldiga att ha en jämställdhetsplan. Tillägget kom den 30 december 2014 

och från och med den 1 januari 2017 var alla skolor skyldiga att ha sin 

jämställdhetsplan färdigt utformad. Efter att den utformats bör den sedan uppdateras 

med tre års mellanrum (Jääskeläinen et al., 2015 s. 55). Enligt Finlands 

jämställdhetslag (609/1986) ska jämställdhetsplanen innehålla följande delar, en 

redogörelse för jämställdhet vid läroanstalten, åtgärder som behöver vidtas för att 

främja jämställdheten och en utvärdering av hur åtgärderna i en tidigare 
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jämställdhetsplan har genomförts samt en redogörelse för resultaten. ”Särskilt 

avseende ska fästas vid antagningen av elever och studerande, ordnandet av 

undervisningen, skillnaderna i inlärning och bedömningen av studieprestationer samt 

vid förebyggande och undanröjande av sexuella trakasserier och trakasserier på grund 

av kön.” (609/1986).  

Alla läroanstalter är skyldiga att utarbeta en jämställdhetsplan. Utbildningsstyrelsen 

har i samarbete med författarna Jääskeläinen et al. (2015) utarbetat en guide för 

främjande av jämställdhet i vilken de systematiskt går igenom vad jämställdhet innebär 

och hur läroanstalter steg för steg kan utarbeta en jämställdhetsplan. Fastän alla skolor 

är skyldiga att ha en jämställdhetsplan visade Social- och hälsovårdsministeriets 

(2017, s. 59) studie att enbart 14 % av eleverna kände till att skolan hade en 

jämställdhetsplan och en tiondel av dem visste vad den innehåller.  

Jämställdhetsplanen ska stödja skolans främjande av jämställdhet. Det första skolan 

behöver göra när jämställdhetsplanen utformas eller uppdateras är att ta ställning till 

det aktuella jämställdhetsläget. Elevernas och skolans behov bör utgöra grunden för 

utformningen av jämställdhetsplanen.  När det är gjort bör skolan bestämma vad de 

vill uppnå med sitt jämställdhetsarbete, varpå de bestämmer vilka åtgärder de kommer 

vidta för att förbättra jämställdhetsläget. Skolan ska dokumentera hur 

jämställdhetsarbetet fortskrider och när det är dags att revidera och uppdatera planen 

igen är det dokumentationen som ligger som grund för utvärderingen och 

uppföljningen. Sedan börjar processen om från början. (Jääskeläinen et al., 2015 s. 57.) 

 

2.4 Jämställdhetsarbete delat i tre steg 

Heikkilä (2013b) delar in jämställdhetsarbete i tre steg, det privata, det interna och det 

externa. Det första steget, det privata, karakteriseras av att det ofta är en individ som 

initierar och driver jämställdhetsarbetet. Arbetet drivs av personligt intresse för 

jämställdhet och det är ovanligt med diskussioner eller tankar om utveckling av 

arbetet. Oftast jobbar individen ensam i och med att andra anser att det inte berör dem, 

och ledningen vet sällan om att detta arbete bedrivs i och med att det är en enskild t.ex. 

lärare som bedriver det. Av denna orsak har jämställdhetsarbete inom det privata steget 

sällan några resurser avsatta. Arbetet har inte sin grund i läroplanen eller andra 
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styrdokument, och saknar ofta långsiktiga mål och dokumentation. (Heikkilä, 2013b, 

s. 37–38.) 

Det interna steget är enligt Heikkilä (2013b) det mest förekommande. Det förekommer 

när ledningen gett en person eller en grupp i uppdrag att arbeta med jämställdhet. 

Stödet från ledningen är svagt och resurser är sporadiska. Arbetet är frivilligt och det 

finns inte tydliga diskussioner om utveckling. Till skillnad från det privata steget så är 

läroplaner eller dokument kända men de används ändå inte regelbundet. Tydliga mål 

är sällan förekommande och arbetet bedrivs inte i en systematisk process. (Heikkilä, 

2013b, s. 38.) 

Det sista steget är det externa, det är jämställdhetsarbete som präglas av systematik, 

insyn och kommunikation. Inom detta steg finns tydligt formulerade mål som är 

förankrade i läroplan eller andra styrdokument och förankras i kunskap. Arbetet leds 

av rektorn eller skolledningen och det finns en utarbetad handlingsplan för hur arbetet 

ska fortlöpa. Under arbetets gång finns det en kontinuerlig diskussion om utveckling 

och utvärdering av arbetet och det sker regelbundet samarbete bland personal. 

(Heikkilä, 2013b, s. 39.) 

För att jämställdhetsarbetet ska fortlöpa smidigt måste skolledningen stödja arbetet 

(Heikkilä, 2013b, s. 100). Rektorn behöver uppmuntra jämställdhetsarbetet mera än 

enbart ekonomiskt, och om rektorn utöver resurser bidrar med positiv uppmuntran blir 

lärarna mer motiverade att fortsätta med arbetet (Heikkilä, 2013a). Det behöver också 

finnas en vilja och öppenhet hos lärare att ändra på sina de åsikterna kring vad kön är 

(Heikkilä, 2013a). Det svåra med jämställdhetsarbete är att få hela personalen att 

tillsammans arbeta för jämställdhet och för att bryta könsroller (Heikkilä, 2015, s. 60). 

För att jämställdhetsarbetet ska ha en positiv inverkan på elever, lärare och skolan 

behöver det vara upplagt på ett hållbart sätt. Att göra jämställdhetsarbetet hållbart 

gynnar dess möjliga inverkan. Med hållbarhet menas att arbetet inte är ett kort projekt, 

utan systematiskt och långsiktigt. Orsaken till att arbetet behöver vara hållbart är att 

jämställdhetsarbete inte är något man kan bli klar med. (Heikkilä, 2013b, s. 30.) 

Heikkilä (2015, s. 104–105, 107) betonar att jämställdhetsarbetet inte går att få 

överstökat på en temadag. Hon menar att det är något som ska prägla all undervisning 

istället för att ses som något som behöver undervisas skilt. Genus och jämställdhet är 

komplexa frågor. Alla individer har en egen historia och därmed ser alla klasser olika 
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ut, därför går det inte att säga att det finns en generell modell för att främja jämställdhet 

(Lahelma & Öhrn, 2011, s. 127).  

I och med att det inte finns en enda, enkel modell för att arbeta med jämställdhet 

behöver lärare vara medvetna om hur genus konstrueras och hur kön spelar roll och på 

vilket sätt (Lahelma & Öhrn, 2011, s. 127). Det lärare kan göra är att utmana 

existerande mönster (Lahelma & Öhrn, 2011, s. 127; Ryan, Partaw & Bendar, 2013; 

Sandström, Steir & Sandberg, , 2013).  

För att jämställdhetsarbete ska vara fungerande behövs alltså sammanfattningsvis, stöd 

från ledningen, tydliga mål som är förankrade i styrdokument, resurser, god kunskap 

om jämställdhet och insikt i målen, samarbete bland personal och med ledningen, 

diskussion och tidsmässigt kontinuerlig process.  

 

2.5 Genusmedvetenhet som grund för jämställdhet 

Skolpersonal bör aktivt försöka agera genusmedvetet, eftersom det finns många lärare 

som är medvetna om att det finns jämställdhetsproblem men ändå inte agerar 

genusmedvetet (Norema, Pietilä & Purtonen, refererade i Lahelma, 2011). Ett exempel 

på hur det kan se ut är följande:  

Då var det en förskola där alla barnen hade satt tofsar i håret och så bestämde vi att, vi låter 

det vara och så får vi se vad som händer när de blir hämtade. Det gick ju jättebra men så kom 

en förälder till en pojke och så fort hon fick se det så blev hon jätteirriterad och slet bort 

tofsarna. Den här föräldern jobbar hos oss och är genusombud. (Söderman & Löf, 2010, s. 14.) 

I exemplet ovan blir föräldern, som är genusombud, arg för att hennes son har tofsar i 

håret. Trots att förälder är genusombud och därmed borde vara genusmedveten agerar 

hon inte genusmedvetet.  

Sandström et al. (2013) delar in genusmedvetenhet i fyra nivåer. Nivåerna går från en 

omedveten nivå till en medveten proaktiv nivå. Sandström et al. (2013) menar att 

jämställdhetsarbetet blir effektivare om pedagogen är mera genusmedveten. I den 

omedvetna nivån har lärare ingen eller ytlig kunskap om genusmedvetenhet. I denna 

nivå undviker lärare att diskutera könsstereotyper och jämställdhetsproblem med barn, 

eftersom de anser att det är irrelevant. Lärare tar inte genus i beaktande eller de 
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könsroller som kan finnas. Det leder till att lärare och elever lätt talar om snälla flickor 

och busiga pojkar och därmed matar de omedvetet på de redan existerande 

könsrollerna (Syrjäläinen & Kujala, 2010, s. 26). Ett exempel på en handling där 

läraren inte har tillräckligt med kunskap om genusmedvetenhet hittas i Sandströms et 

al. (2013) forskning är då en lärare försöker få en av pojkarna att klä ut sig till en 

mamma fastän pojken inte vill det själv. Läraren menar väl och vill bryta könsroller 

genom att få pojken att klä ut sig till mamma, men det här är enligt Sandström et al. 

(2013) ett översimplifierat försök till att bryta könsstereotyper i och med att ingen 

diskussion sker. 

I en delvis medveten nivå är lärare medvetna om att de är bärare av könsstereotyper 

och att deras sätt att agera påverkar barnens genus.  Trots detta finns det ofta stora 

brister i hur lärare agerar och i deras genusmedvetenhet. (Sandström et al., 2013.) 

Fastän lärare är medvetna om jämställdhetsproblem och att de är med och bidrar till 

dem betyder det inte att undervisningen är genusmedveten (Lahelma, 2011). I detta 

bemötande har alltså lärare en större förståelse av vad genusmedvetenhet är men 

bristerna ligger i att de inte diskuterar jämställdhetsfrågor med barnen. När lärare 

diskuterar situationer sinsemellan där jämställdhetsproblem uppstår är barnen inte 

inkluderade, och således sker det liten eller ingen utveckling i barnens uppfattningar 

kring könsstereotyper. (Sandström et al, 2013.) 

I Giardos och Colyars (2012) undersökning observerades flera olika lärare. En av 

lärarna ville introducera en kvinnlig lastbilsförare för klassen. Läraren ville visa för 

eleverna att även kvinnor kan jobba inom yrken som anses manliga. Läraren var alltså 

medveten om att det finns jämställdhetsproblem och ville göra något åt det. När 

lastbilsföraren kom in i klassen frågade barnen genast vem ”han” var fastän det var en 

kvinna. Under hela lektionen fortsatte barnen att hänvisa till lastbilsföraren som ”han” 

och mot slutet av lektionen kunde till och med läraren höras säga ”han” till den 

kvinnliga lastbilsföraren. Läraren ville alltså ta upp ett jämställdhetsproblem men 

utmanade inte eleverna genom att ta en diskussion kring att det faktiskt var en kvinnlig 

lastbilsförare. Istället blev försöket till genusmedvetenhet passivt.  

Sandströms et al. (2013) mera medvetna nivåer skiljer sig inte mycket från varandra. 

Nivåerna karakteriseras av att lärare medvetet bryter stereotypa könsroller och är 

medvetna om de influenser de har. Lärare uppmuntrar elever till att pröva nya saker 
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utanför deras könsroll. Elever utmanas aktivt till att bryta könsroller, och skillnaden 

mellan dessa två nivåer är att i den mera medvetna nivån har lärare en ännu djupare 

förståelse kring hur kulturella och sociala dimensioner aktivt är med och skapar genus. 

(Sandström et al., 2013.) 

När lärare själv är medvetna om hur genus konstrueras och hur könsroller påverkar 

elevers vardag kan lärare också lättare arbeta för att bryta dessa könsroller och därmed 

främja jämställdhet. Ett exempel taget ur Sandströms et al. (2013) forskning är när en 

pojke kom upp till en pedagog och vill ha hjälp med att få på en klänning, och samtidigt 

som pedagogen hjälper pojken säger han: ”Pappa säger att pojkar inte kan bära 

klänning.” Till det här svarar pedagogen att det finns en stor artist, Tomas di Leva, 

som dagligen använder klänning. Pojken springer iväg för att leka samtidigt som han 

säger: ”Jag ska berätta det för pappa.” Till skillnad från exemplet där pedagogen 

försökte tvinga pojken att leka mamma för att bryta könsmönster anser Sandström et 

al. (2013) att detta är mera genusmedvetet. När barnet ville ha hjälp med klänningen 

tog pedagogen tillfället i akt och diskuterade med pojken om huruvida pojkar kan bära 

klänning. Utöver det tog hen upp ett exempel på en känd man som ofta använder 

klänning. På det här sättet visar pedagogen för pojken att det är acceptabelt att bryta 

de existerande könsrollerna. (Sandström et al., 2013.)  

Lärares stereotypa uppfattningar kring olika grupper av elever genomsyrar 

undervisningen och påverkar elevers uppfattningar om sig själva och vad de klarar av 

(Retelsdorf, Schwartz & Asbrock 2014). Att en lärare har stereotypa uppfattningar 

kring hur olika kön ska bete sig i klassrummet är ett faktum (Retelsdorf et al., 2014), 

men det som behöver ifrågasättas är hur mycket läraren låter dessa åsikter påverka 

undervisningen. Det som också behöver ifrågasättas är ifall uppfattningarna är 

stereotypa eller bara baserade på fakta. Retelsdorf et al. (2014) ifrågasätter ifall lärares 

stereotypa uppfattningar om att pojkar läser sämre beror på stereotypi eller på att 

pojkar helt enkelt läser sämre. I en longitudinell undersökning gjord av Retelsdorf et 

al. (2014) kom det fram att lärares stereotypa uppfattning om att pojkar läser sämre 

har en negativ effekt på pojkars läsning.  

När lärare ombeds beskriva sina elever beskrivs flickor ofta som lydiga, motiverade, 

prestationsinriktade och hjälpsamma, medan pojkar beskrivs som högljudda, stökiga 

och aktiva (Consugera, Engels & Willegems, 2016; Børve & Børve, 2017). På grund 
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av dessa könsstereotypa uppfattningar tillåts flickor och pojkar att göra olika saker. 

Pojkar förknippas med högt ljud och fart. Därför är det generellt mera acceptabelt för 

pojkar att springa i korridoren. Lärare anser att flickor ska vara stilla och tysta och 

därför är tröskeln för att lärare låter flickor springa i korridorer lägre. (Söderman & 

Löf, 2010.) Hajovskys et al. (2017) undersökning visar att lärares förhållande till 

flickor är bättre än till pojkar. Ju äldre eleverna blir, desto sämre blir förhållandet 

mellan lärare och elev. Med åren försämras lärarns relation till pojkarna mer än vad 

som sker i relation till flickorna.  
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3 Forskning om jämställdhet i skolor 

I det följande presenteras tidigare forskningsresultat om jämställdhetsarbete i skolor. 

Texten baserar sig på resultat från empirisk forskning om hur skolor arbetat med 

jämställdhet.  

 

3.1 Tidigare forskningsresultat om pedagogers uppfattning om 

jämställdhet  

I kapitlet presenteras kunskap eller bedömningar av jämställdhetsarbete som 

framkommit ur tidigare empirisk forskning om jämställdhet i skolor.  

Heikkilä (2013b, s. 18) argumenterar för att jämställdhetsarbete påverkas av hur väl 

skolan formulerat arbetsmetoder och mål i sina jämställdhetsplaner och vilka 

formuleringar som finns i läroplanen. Det räcker inte att det enbart i lagen nämns att 

läroanstalter är skyldiga att arbeta med jämställdhet. Skolor behöver få stöd från 

nationella såväl som från lokala styrdokument för att arbetet med jämställdhet ska 

fungera. (Heikkilä, 2013b, s. 18.)  Att det i läroplaner eller andra styrdokument finns 

åtgärder eller mål för att arbeta med jämställdhet betyder ändå inte nödvändigtvis att 

det förverkligas. I Finland kräver staten att alla skolor ska arbeta med jämställdhet, 

men lärare får inte automatiskt utbildning i hur de ska tillämpa det (Syrjäläinen & 

Kujala, 2010, s. 38). Flera studier visar även att lärare anser sig behöva stöd från 

rektorn och från skolledningen när de arbetar med jämställdhet. Lärare anser också att 

de behöver mer än enbart ekonomiskt stöd av rektorn (Heikkilä, 2013a). 

I Heikkilä (2013b) uttrycker en del lärare att de inte orkar arbeta vidare med 

jämställdhetsarbetet eller att anser sig vara klara med det. ”Alla är nog så trötta på det 

här nu” (Heikkilä, 2013b, s. 93). Det förekommer att lärare anser att de över huvud 

taget inte behöver arbeta med jämställdhet, eftersom de redan upplever att de arbetar 

jämställt (Taino et al., 2010, s. 14; Syrjäläinen & Kujala, 2010, s. 35). För en del känns 

området som politiskt laddat eller förknippat med starka känslor och därför kan det 

ibland vara svårt att arbeta med jämställdhet. För andra kan det kännas tröttsamt att 

behöva arbeta med jämställdhet. (Hedlin & Åberg, 2011, s. 28.) 
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Det finns en uppfattning om att jämställdhet enbart handlar om antal, t.ex. hur många 

flickor och pojkar det finns i en viss grupp. En annan uppfattning är att jämställdhet 

handlar om tvång och förbud: 

Måste pojkar bli frisörer? frågade någon. En annan fråga som kom upp var: Finns det inte en 

risk för att man inte vågar köpa rosa till en tjej som gärna vill ha det, att man stirrar sig blind 

på det som är ”könsrätt” så att det blir förbjudet? (Hedlin & Åberg, 2011, s. 10.) 

Hedlin & Åberg (2011, s. 23–24) skriver att det är många lärarstuderande som anser 

att det är viktigt att se elever som individer. Under studien följde Hedlin & Åberg 

(2011) med undervisningssituationer och när studerande under en lektion diskuterade 

om vad som är viktigt att tänka på som lärare sade nästan alla att det är viktigt att ”se 

individen”. Ingen reflekterade över hur de ska göra detta i praktiken.  

 

3.2 Tidigare forskningsresultat om jämställdhet och jämställdhetsarbete i 

praktiken 

Det finns forsknignsresultat som påvisar stora variationer beträffande jämställdhet. Å 

ena sidan finns det forskning som hävdar att lärare inte alls är genusmedvetna och 

anser att de inte överhuvudtaget behöver arbeta med jämställdhet samtidigt som det 

finns forskning som visar att lärare aktivt utmanar elevers sätt att se på kön, bryter 

könsroller och uppmuntrar elever till att göra detsamma.  Några av de följande 

exemplen är hämtade ur studier gjorda i daghem. I dessa exempel är pedagogerna i 

fokus och kan därför antas vara jämförbart med skolans pedagoger.  

 

Lärares roll i jämställdhetsarbetet 

En vanligt förekommande metod för att främja jämställdhet i skolan är att öka lärares 

kunskaper inom jämställdhet, genus och kön. Det har skett via t.ex. projekt, 

föreläsningar och gruppdiskussioner.  

Att lärare stöder varandra i jämställdhetsarbetet är viktigt för att det ska fungera 

(Heikkilä, 2013a; Heikkilä, 2013b, s. 90). Exemplet nedan visar att pedagogerna var 
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måna om att samarbeta och att de på förhand kom överens om att de får rätta varandra 

om någon agerar ojämställt.  

För oss har det handlat om mycket självobservationer, att man vågar. Vi synliggjorde för 

varandra att vi fick säga till varandra, att vi fick göra det, att det var okej att säga till på ett 

vänligt sätt. ”Psstt, det här…”. Men det fick inte bli så att det blev tokigt inför barnen utan 

snarare att det var pedagogerna emellan. (Heikkilä, 2013b, s. 90.) 

En del studier visar att skolor valt att ha en lärarkår med en jämn könsfördelning. Børve 

och Børve (2017) skriver att en jämn könsfördelning ändå inte automatiskt behöver 

betyda att skolan arbetar jämställt. På ett daghem i Børve & Børves (2017) 

undersökning fanns det både manlig och kvinnlig personal. När personalen skulle 

beställa en ny soffa till daghemmet var det kvinnorna som valde ut soffan och männen 

som monterade den när den kom till daghemmet. På samma daghem kunde Børve och 

Børve (2013) observera att de kvinnliga pedagogerna gärna satt ner och ritade eller 

pysslade med barnen, medan männen lekte och var mera aktiva. De vuxna gick in i 

sina traditionella könsroller när båda könen var representerade bland personalen 

(Heikkilä, 2013b, s. 71). 

Följande kommentar är en daghemschefs tankar kring hur väl kvinnliga och manliga 

pedagoger själva klarar av bryta könsroller.  

Jag är lite fundersam kring att män många gånger är duktigare på det här att bryta könsmönster. 

Jag ser att kvinnorna i förskolan har valt ett traditionellt kvinnoyrke. Män i förskolan har gjort 

ett väldigt otraditionellt val, och de är ganska öppna för att göra det otraditionella. Det är inte 

alltid kvinnorna. Största utmaningen många gånger är att få kvinnorna inse behovet av att göra 

något otraditionellt. (Heikkilä, 2013b, s. 54.) 

Hon fortsätter med att berätta hur två av de manliga pedagogerna hört att barnen en 

dag talade om pojk- och flickfärger. Då gick pedagogerna och köpte varsin rosa mössa 

som de hade på sig nästa dag på jobbet. Nästa dag utbrast ett av barnen att de hade 

flickmössor på sig. Då svarade pedagogen bara ”Nej, jag har mössa på mig” och efter 

det sade barnen inte mera något om det. Genom att ta på sig rosa mössor bröt 

pedagogerna mot könsroller och visade samtidigt genom handling att det är okej.  
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Elevers roll i jämställdhetsarbetet 

Ryan et al. (2013) har använt sig av diskussion som en metod för att arbeta med 

jämställdhet. Det kan vara bra att i skolan uppmärksamma elever på att det finns 

feminina och maskulina drag hos alla individer och att dessa drag är olika starka hos 

alla. Genom att uppmärksamma personal och elever på detta kan de lära sig uppskatta 

alla individers diversitet. (Tainio et al., 2010, s. 18.) Ryan et al.  (2013) skriver att det 

är viktigt att ta med eleverna i diskussionen och höra deras åsikter. Det är också viktigt 

att undervisa i jämställdhet men också brist på jämställdhet och därmed ge eleverna 

möjlighet att upptäcka var i skolan eller samhället det finns jämställdhet och var det 

kunde vara bättre (Heikkilä, 2018, s. 59). Ett omfattande jämställdhetsprojekt i Malmö 

startade från att elever berättade om hur de upplever att lärare behandlar flickor och 

pojkar olika och att de anser att flickor och pojkar ska ges samma möjligheter att få 

vara som de är (Heikkilä, 2013b, s. 54). 

Utöver att diskutera med elever bör lärare också tänka på hur de talar till sina elever. 

Det är inte ovanligt att höra en lärare säga, ”Å så söt du var, den kjolen var fin” 

(Heikkilä, 2013b, s. 71). Genom att säga så här bygger läraren på de redan existerande 

könsstereotypa uppfattningarna om att flickor ska vara fina och söta. Genom att vara 

medveten om sitt språk och hur de tilltalar elever kan lärare bryta de könsnormer 

samhället följer (Tainio et al., 2010, s. 18). 

En annan aspekt kring hur lärare tilltalar elever är att lärare tillrättavisar pojkar oftare 

än flickor. När pojkarna då hör sitt namn av läraren är det ofta i negativa sammanhang. 

Att höra sitt namn blir i sådana situationer kopplat till något negativt. När en grupp 

pedagoger lade märke till detta fenomen bestämde de sig för att använda alla barns 

namn enbart i positiva situationer. (Heikkilä, 2013b s. 54.) 

Enligt Consugera, et al. (2016) undersökning får pojkar betydligt oftare negativ kritik 

än flickor. En videoanalys av lärares undervisning i högstadiet visar att det finns 

tydliga mönster angående hur lärare behandlar elever olika baserat på kön. När lärarna 

diskuterar negativa beteenden hos elever, såsom att tala högt i klassen, ljuga, fuska på 

prov, glömma läromedel hemma eller inte lyssna på läraren, är det nästan tre 

fjärdedelar av gångerna pojkars beteende som diskuteras. Dessa resultat säger inget 

om elevernas verkliga beteende, enbart hur många gånger flickor och pojkar blev 

tillrättavisade. (Consugera et al. 2016.)  
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Skolmiljö och läromedel ur ett jämställdhetsperspektiv 

När läraren skapar en miljö i skolan bör hen tänka på hur jämställdhet framställs 

(Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 161). Det finns en del studier som har undersökt hur 

lärare använder klassrumsmiljö och läromedel för att främja jämställdhet. I det 

följande presenteras ett exempel ur ett daghem där barnens beteende är i fokus. Det 

går ändå att anta att exemplet kunde vara jämförbart med hur en skolvardag kunde se 

ut.   

I ett daghem på Åland märkte pedagogerna att pojkarna enbart använde två gungor, 

den tredje gungan hade en spricka i sig och hade blivit en tjejgunga. När pedagogerna 

märkte detta ville de göra något åt saken. De valde att sätta stora rosa rosetter på 

pojkgungorna. De ville provocera barnen och se hur de agerade när de märkte 

rosetterna. Nästa gång barnen kom ut gungade pojkarna inte mera i pojkgungorna utan 

valde istället att använda den söndriga tjejgungan. När de gick in igen kom det på tal 

och pedagogen diskuterade med eleverna kring rosa och vad färger betyder. Då 

kommenterade en av pojkarna att han tycker om rosa och efteråt rullade diskussionen 

på. Efter det kunde alla barnen gunga i alla gungor och det var inte mera pinsamt att 

gunga i gungorna med rosa rosetter. (Heikkilä, 2013b, s. 90–91.) 

Det finns ännu idag brister i mycket av det undervisningsmaterial som används i skolor 

(Syrjäläinen & Kujala, 2010, s. 35). Detta material borde granskas noga, eftersom en 

stor del av materialet bygger på de redan existerade könsstereotypa uppfattningarna 

(Heikkilä, 2013a). I läromedel kan det finnas bilder som stöder existerande könsroller. 

Det kan t.ex. finnas bilder där flickor sitter ner och läser på en rosa soffa eller där 

pojkar springer omkring med flygplan eller bilar i handen. Sådana bilder främjar inte 

jämställdhet mellan könen. Ett sätt att arbeta mot könsrollerna kunde vara att i t.ex. 

sånger byta ut pronomen. (Giardos & Colyars, 2012.) 

When we sing Wheels on the bus, you know it says ‘The baby on the bus says “wah wah wah”’ 

and then ‘The mommy on the bus says “shush shush shush”’. Why just mommy taking care of 

the baby? We change that and include daddy and grandpa. (Giardos & Colyars, 2012, s. 34.) 

Heikkilä (2013a) undersökte några lärare som arbetade med jämställdhet. Under 

studien märkte lärarna att skolans undervisningsmaterial och böcker betonade män och 

manlighet och kommenterade: ”The literature that we offer at schools could be one 
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step in some gender promoting work, and we should make sure school textbooks are 

gender neutral (...)”. I Ryans et al. (2013) forskning valde läraren medvetet ut olika 

texter och filmer som utmanade den stereotypa könsfördelningen och könsrollerna och 

diskuterade dessa med elever. Läraren gjorde detta för att ge eleverna insikt i hur 

komplext genus är och att det är något som formas av samhälle, kultur och miljö 

snarare än något människan bara föds in i.  

 

3.2.1 Hur jämställdhetsarbetet påverkar lärare, elev och skola 

Det finns begränsat med forskning om hur jämställdhetsarbete har påverkat lärare och 

elever, men de som forskat inom området har kommit fram till att jämställdhetsarbete 

oftast leder till någon form av förändring. Heikkilä (2013b, s. 71) skriver att barn som 

varit i en miljö med aktivt jämställdhetsarbete inte ser något konstigt med individer 

som bryter könsnormer. 

En lärare ur Ryans et al. (2013) studie diskuterade könsnormer och hur samhälle och 

miljö formar människans genus med eleverna. Efter ett år kunde läraren se att eleverna 

förstod att samhället ställer vissa krav på individer beroende på kön, utan att det finns 

några som helst regler skrivna någonstans. Läraren kunde konstatera att eleverna var 

öppna för att lära sig om genusets komplexitet, att eleverna aktivt bröt mot könsnormer 

och stod upp för dem som blev retade på grund av att de inte passade in. Eleverna 

konstaterade att de som vågar bryta mot de givna könsrollerna är modiga och att det 

är något som borde hyllas istället för att tryckas ner.  

När barn får spendera tid i en miljö där det är accepterat att bryta mot könsnormer 

finns det större sannolikhet att de vågar agera mot och avvika från de könsroller som 

är givna för det egna könet (Giardos & Colyars, 2012). En pedagog i Giardos och 

Colyars (2012) undersökning var noga med att ha en grupp där elevernas beteende fick 

bryta mot könsnormer och att alla elever i gruppen accepterade varandra, även de som 

inte betedde sig könsstereotypiskt rätt. Hon märkte t.ex. att detta ledde till att det inte 

var enbart flickor som vill kramas och ha närhet av sina kamrater. Även pojkarna 

tyckte om att krama varandra.   
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Jämställdhetsarbete påverkar inte enbart elever. Även lärare påverkas av 

jämställdhetsarbete. När pedagoger blir upplysta om sina brister tenderar de att ändra 

sin undervisning mot ett mera genusmedvetet arbetssätt. Både Heikkilä (2013a) och 

Conusgera (2016) har kommit fram till att lärare ändrar sitt sätt att bemöta elever när 

de blir medvetna om att de inte agerar jämställt. Tidigare talade lärarna på olika sätt 

till flickor och pojkar och uppmärksammade dem på olika sätt. När de väl blev 

medvetna om det ansåg de själva att de rättat till sig och arbetat mera jämställt efter 

det.   

 

3.3 Motstånd mot jämställdhetsarbete 

Det står skrivet i Finlands lag (609/1986), och därmed också i läroplanen att alla skolor 

bör arbeta med jämställdhet. Det finns ändå de som anser att detta är onödigt, eller att 

de är trötta på det (Heikkilä, 2013b, s. 93). En del lärare anser att skolan redan är 

jämställd (Tainio et al., 2010, s. 14), medan andra kanske inte reflekterat över 

situationen och inte inser att det finns brister. När Heikkilä (2013b, s. 92) frågar en 

chef för ett daghem hur det gått med jämställdhetsarbetet svarar hon så här: 

Olika, väldigt olika. Någon har varit upprörd över att vi skulle göra om deras barn. Ja lite sånt 

att ska min pojke behöva leka med dockor? Då har vi berättat att det ju handlar om att alla ska 

få fler möjligheter istället för att begränsas. Man har riktigt märkt hur några har försökt 

provocera en i hallen, och sagt till sina pojkar att du ska nog vara stor och stark.  

Bundila (2016) skriver att skolpersonal ibland behöver diskutera vad de kan och inte 

kan ta upp med föräldrar. Skolor som arbetar aktivt med jämställdhet och feminism 

har nämnt att de behöver ta i beaktande att en del föräldrar kan tro att skolan försöker 

”ändra deras pojkar till flickor”.  

Även här kunde exemplet med föräldern som inte ville att hennes pojke skulle ha tofsar 

i håret nämnas. Hennes reaktion att ta bort tofsarna och bli arg på personalen är ett 

sorts motstånd mot jämställdhetsarbete.  

Det är inte enbart bland föräldrar det finns motstånd mot jämställdhetsarbete. Heikkilä 

(2013b, s. 46) skriver att det inte är ovanligt att det finns någon form av motstånd bland 

lärare när skolan aktivt börjar arbeta med jämställdhet. Det kan handla om att lärare 
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upplever en tidsbrist, att det finns mycket annat på agendan och att de därför inte hinner 

med jämställdhetsarbete. En annan orsak till motstånd bland lärare kan vara att de 

anser att flickors och pojkars skillnader rotar sig i biologiska skillnader. En lärare kan 

t.ex. anse att flickors och pojkars hjärnor fungerar olika och arbetar därför inte med 

jämställdhet (Hedlin & Åberg, 2011). Motståndet är inte alltid ett medvetet motstånd. 

En del visar inte ett intresse för jämställdhetsarbetet, eftersom de tycker att de har god 

uppfattning om jämställdhet. Därmed anser de sig redan arbeta med jämställdhet och 

nöjda med det (Hedlin & Åberg, 2011). Det är först efter att lärare blir insatta i vad 

jämställdhet och genusmedvetenhet är som motståndet gradvis försvinner (Heikkilä, 

2013b, s. 46). 
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4 Val av metod 

I detta kapitel presenteras studiens syfte och forskningsfrågor varefter 

forskningsansatsen och datainsamlingsmetoden presenteras. Efter det beskrivs 

studiens genomförande och analys av data. Avslutningsvis redogörs för studiens 

tillförlitlighet, trovärdighet och etiska aspekter.  

 

4.1 Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet med denna pro gradu avhandling är att skapa en situationsbild beträffande 

skolornas jämställdhetsarbete samt att undersöka vilka erfarenheter lärare har av 

jämställdhetsarbetet. Utgående från syftet har följande forskningsfrågor ställts.  

 

1. Vilka betoningar framkommer i finlandssvenska skolors jämställdhetsplaner? 

2. Hur har skolan arbetat för att främja jämställdhet? 

3. Vilka erfarenheter har lärarna av jämställdhetsarbetet? 

Med den första forskningsfrågan vill jag ta reda på vilka betoningar som framkommer 

i finlandssvenska skolors jämställdhetsplaner. I andra forskningsfrågan undersöker jag 

hur skolorna arbetat med jämställdhet. Genom den tredje forskningsfrågan vill jag ta 

reda på lärares erfarenheter över vad som varit fungerande samt svårt under 

jämställdhetsarbetet.   

 

 

4.2 Hermeneutisk förståelse som forskningsansats 

Syftet med kvalitativ forskning är att studera ett fenomen i dess kontext och få en 

förståelse av fenomenet. Den kvalitativa forskningen söker en förklaring till olika 

fenomen samt till hur saker och ting hänger samman (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 

13). Denna studie är kvalitativ. Jag undersöker två skolors jämställdhetsplaner för att 

skapa en situationsbild beträffande deras jämställdhetsarbete. Jag ställer det i relation 

till sju teman baserade på den finska Utbildningsstyrelsens jämställdhetsguide samt 
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JämStöds Praktika – metodbok för jämställdhetsintegrering. Jag söker alltså inte en 

förklaring till fenomenet jämställdhet i skolan utan en djupare förståelse av hur dessa 

två skolor arbetat.  

Tre vanliga kvalitativa ansatser är, den realistiska ansatsen, den fenomenologiska 

ansatsen och den konstruktivistiska ansatsen. Den realistiska ansatsen utgår från att det 

finns en enda verklighet. Forskaren inom denna ansats strävar efter att beskriva 

fenomenen så objektivt och neutralt som möjligt. Det som är utmärkande inom den 

fenomenologiska ansatsen är att den subjektiva tolkningen får en större roll samt 

personliga erfarenheter av ett fenomen blir viktigare.  Konstruktivismen bygger på att 

vår uppfattning av att vardagen konstrueras av verkligheten. (Justen, 2013, s. 15, 18, 

21.) 

I min studie utgår jag inte från någon av de tre vanligaste ansatserna som beskrivs 

ovan. Studien utgår ifrån en förståelse betonande ansats baserad på metoder som har 

en hermeneutisk inriktning. Hermeneutiken handlar om att tolka, förmedla och att 

förstå och är lämplig att använda när studien undersöker informanternas erfarenheter 

av ett fenomen, i detta fall skolans jämställdhetsarbete (Westlund, 2015, s. 71). 

Westlund (2015, s. 72–74) delar in hermeneutiken i tre riktlinjer, den existentiellt 

inriktade hermeneutiken, misstankens hermeneutik samt allmänna tolkningsläran. Den 

existentiellt inriktade hermeneutiken försöker förstå författaren bakom en text eller 

utsaga. Misstankens hermeneutik är lämplig då forskaren vill förstå fenomenet texten 

handlar om och den allmänna tolkningsläran används när förståelsen av budskapet 

ligger i fokus snarare än förklaringen och kan användas oberoende av vilket empiriskt 

material som insamlats. Denna forskning utgår ifrån den allmänna tolkningsläran, 

eftersom studien ämnar undersöka hur skolorna arbetar med jämställdhet snarare än 

varför de arbetat som de gjort.  

Inom hermeneutiken utgörs det empiriska materialet oftast av texter av olika slag. Det 

kan t.ex. vara dagböcker, brev, uppsatser eller intervjuskrifter (Westlund, 2015, s. 74). 

Det är ändå viktigt att komma ihåg att forskaren aldrig kan se informantens tanke, i 

det empiriska materialet ser forskaren däremot spår av informantens tankar (Skoglund, 

2012). Därför behöver forskaren ta ställning till epistemologin, det vill säga hur säker 

kunskapen är och hur kunskapen är möjlig (Justen, 2013, s. 11). I denna studie utgör 
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skolors jämställdhetsplaner, intervjuer samt guider för jämställdhetsarbete det 

empiriska materialet.  

Hermeneutiken är en öppen och subjektiv metod. Forskarens subjektiva förståelse av 

fenomenet anses vara en tillgång när hen närmar sig forskningsobjektet. Hens tankar, 

intryck och känslor påverkar tolkningen av data (Patel & Davidson, 2012, s. 29).  

Ödman (2007 s. 14) skriver att hermeneutiken erkänner att en forskare aldrig kan ställa 

sig själv objektivt utanför ett fenomen.  

 

4.3 Intervju och dokument som datainsamlingsmetod 

När forskaren ska börja samla in data behöver hen ta ställning till vilken 

datainsamlingsmetod hen ska använda. Vanliga datainsamlingsmetoder kan vara 

enkät, intervju eller observation. Det är viktigt att forskaren tar ställning till metodens 

användbarhet i förhållande till syftet med studien och forskningsfrågorna. Metoden är 

ett verktyg som ska hjälpa forskaren att få en tydligare bild, mätningar och fakta om 

det hen undersöker. (Denscombe, 2016, s. 234.) I denna studie utgör intervjuer och 

dokument det empiriska data. Genom att använda flera olika data skapas en 

kompletterande bild över det jämställdhetsarbete som skolorna bedriver. Att använda 

sig av fler än en metod kallas för triangulering (Bryman, 2016, s. 468). Det sker en 

kontinuerlig reflektion mellan intervjun, jämställdhetsplanen och 

jämställdhetsguiderna. Detta sker genom att i redovisningen av dataanalysen lägga till 

resonerande kommentarer som strävar att på ett kompletternade sätt belysa och 

beskriva vad som framkommit under analysen.  

 

Intervju som datainsamlingsmetod 

Intervju är en teknik som bygger på frågor. Det som skiljer intervjun från enkät (som 

också baseras på frågor) är att intervjun är mera personlig i och med att intervjuaren 

träffar informanten, antingen fysiskt eller webbaserat (Patel & Davidson, 2012, s. 73). 

Intervju är bra att använda när forskaren är intresserad av t.ex. personers uppfattningar 

om olika fenomen eller när komplexa frågor ska diskuteras (Denscombe, 2016, s. 265). 
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Intervju har använts som datainsamlingsmetod, eftersom målet med forskningen är att 

ta reda på hur skolor arbetat med jämställdhet samt lärares uppfattningar om hur 

jämställdhetsarbetet framskridit. 

I denna forskning har semistrukturerade intervjuer använts. När en semistrukturerad 

intervju genomförs har forskaren på förhand en lista över vad hen vill behandla och 

frädigt utformade frågor att ställa. Informanten har ändå frihet att utveckla sina idéer 

baserat på det intervjuaren tar upp. Frågorna kan alltså komma i en given ordning men 

det är inte ett krav. (Patel & Davidson, 2012, s. 82; Denscombe, 2016, s. 266.) När jag 

genomförde intervjuerna hade jag färdiga frågor och teman som jag ville behandla, 

men jag ville också ge informanterna utrymme att själva gå djupare in på frågorna om 

de så önskade. Därför var jag inte noga med att ställa frågorna i en specifik ordning, 

utan lät intervjun löpa så naturligt som möjligt. I bilaga 1 finns mina intervjufrågor.  

Intervjuerna i denna studie var gruppintervjuer där två lärare intervjuades samtidigt. 

En orsak till att jag valde gruppintervjuer var att jag undersökte hur skolan arbetat med 

jämställdhet och Heikkilä (2013b, s. 39) skriver att ett fungerande jämställdhetsarbete, 

det externa steget, präglas av sammarbete bland personal. Det betyder att skolors lärare 

inte bör arbeta ensamma med jämställdhet, därför var det inte heller motiverat att 

genomföra individuella intervjuer. En annan orsak var effektivitet. Genom att ha en 

gruppintervju får jag med flera lärares uppfattningar om hur arbetet gått. En fördel med 

gruppintervjuer är att varje fråga inte resulterar i enbart ett svar utan att informanterna 

kan diskutera sinsemellan (Denscmbe, 2016, s. 268).  

Intervjuerna är gjorda som expertintervjuer. Med det menas att informanterna är 

experter inom det fenomen intervjun behandlar. Expertintervjuer lämpar sig när 

forskaren är intresserad av ett fenomen istället för själva informanten. I en 

expertintervju är informanterna oftast oersättliga. (Alasto & Åkerman, 2010, s. 373.) I 

denna studie bad jag rektorerna om att få intervjua de lärare som är mest insatta i 

skolans jämställdhetsarbete. Om informanten vore en lärare som inte är insatt i skolans 

jämställdhetsarbete skulle intervjun inte nödvändigtvis bidra till att söka svar på 

avhandlingens syfte.  
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Dokument som datainsamlingsmetod 

Jag har också analyserat dokument dvs. skolors jämställdhetsplaner, 

Utbildningsstyrelsens jämställdhetsguide samt JämStöds Praktika – metodbok för 

jämställdhetsintegrering. Genom att använda flera än ett data kan forskaren skapa en 

kompletterande bild över problemet (Bryman, 2016, s. 468). Eftersom denna studie 

strävar efter att skapa en situationsbild över skolornas jämställdhetsarbete valde jag att 

även analysera olika dokument. 

Dokument som material är inte nödvändigtvis neutralt eller objektivt data, eftersom 

det har tillkommit utanför forskarens studie (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 104). 

Dokumenten som används i denna studie är jämställdhetsplanerna som skolorna 

producerat själva och på nationall nivå producerade jämställdhetsguider. När forskaren 

väljer dokument bör valet göras på basen av vad som kan belysa forskningen 

ytterligare (Patel & Davidson, 2012, s. 68). Av denna orsak har jag valt att bredda 

materialet genom att också analysera skolors jämställdhetsplaner och ställt dem i 

relation till jämställdhetsguider.  

Alla dokument som används i studien är skapade oberoende av studiens syfte. 

Jämställdhetsplanerna är skapade av skolorna och är båda fyra sidor långa och texten 

är i vardera planerna är huvudsakligen formad i punktform. Ena jämställdhetsplanen 

är svår att läsa, eftersom den inte har tydligt utsatta rubriker. Den andra planen har en 

tydlig struktur. Jämställdhetsguiderna är till skillnad från jämställdhetsplanerna 

skrivna i löpande text och är 70 samt 85 sidor långa. Utbildningsstyrelsens 

jämställdhetsguide är specifikt skriven för att stöda skolor i utarbetandet av 

jämställdhetsplanen och i arbetet med jämställdhet, medan JämStöds Praktika är en 

allmän guide producerad i Sverige för hur olika företag och verksamheter kan arbeta 

med jämställdhet. Utbildningsstyrelsens jämställdhetsguide är indelad i tre delar, en 

del om vad jämställdhetsarbete innebär, en del om hur skolor kan främja jämställdhet 

och en del om jämställdhetsplanen. JämStöds Praktika är indelad i åtta trappsteg där 

jämställdhetsarbetet beskrivs steg för steg.   
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4.4 Informanter och undersökningens genomförande 

I det följande redogör jag för studiens genomförande. Innan forskaren påbörjar 

insamlingen av data är det viktigt att hen får tillstånd att utföra sin forskning. ”Tillstånd 

måste erhållas från personer som har ’auktoritet’ att kontrollera tillträdet till de 

människor och miljöer som ingår i forskningen.” (Denscombe, 2016, s. 235). För 

denna studie krävdes det forskningstillstånd från de undersökta skolornas kommuner. 

Innan jag kontaktade skolorna för att fråga om de ville delta i undersökningen var jag 

i kontakt med de kommuner skolorna finns i, och kontakten skedde via e-post. När jag 

fått tillstånd av kommunerna att kontakta respektive skola skickade jag e-post till 

skolornas rektorer. I e-postmeddelandet beskrev jag vad min studie går ut på och att 

jag gärna intervjuar två lärare som är insatta i skolans jämställdhetsarbete. Båda 

rektorerna hänvisade mig direkt till de lärare som var insatta i jämställdhetsarbetet. Av 

de 25 skolor jag kontaktade svarade fyra. Slutligen beslutade två skolor och fyra lärare 

att de deltar i min undersökning. Från vardera skolan deltog det en kvinnlig och en 

manlig lärare per skola i min studie.  

Det är svårt att ge en generell uppskattning på hur många informanter det behövs i en 

intervjustudie, eftersom det beror på undersökningens syfte. I denna studie gjorde jag 

två intervjuer. Det är färre än genomsnittet och med två intervjuer kan jag inte göra en 

jämförelse mellan skolorna. Istället redovisar jag för hur dessa två skolor arbetat, och 

strävar efter att skapa en kompletterande utfylld beskrivning av det praktiska arbetet 

inom jämställdhet där jag också tar fasta på nationella jämställdhetsguider och deras 

beskrivning av hur jämställdhetsarbetet kan gå till. Ämnesområdet är relevant, 

eftersom det utgör ett utvecklingsområde inom de finska skolorna.  

Före intervjun bad jag om att få tillgång till skolornas jämställdhetsplaner så att 

intervjun delvis kunde baseras på den. Detta gav mig också en inblick i skolans 

jämställdhetsarbete och det var lättare att diskutera med informanterna om skolans 

jämställdhetsarbete. En av intervjuerna genomfördes i den skola där lärarna arbetar, 

medan den andra gjordes som webb-intervjuer på grund av logistiska orsaker. Den 

intervju som var webbaserad gjordes med videokamera så att de två intervjuerna skulle 

likna varandra. Det är viktigt att informanten är medveten om hur forskaren kommer 

att använda intervjumaterialet och att informanten samtycker till att delta i forskningen 

(Denscombe, 2016, s. 263). Därför förklarade jag att det enbart är jag som tar del av 
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materialet och att materialet förstörs när jag är färdig med min studie. Efter det frågade 

jag om jag fick banda in intervjun på min telefon för att senare kunna transkribera det. 

Utskriften av en intervju är essentiell för den analytiska processen (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 196). Alla lärare gav mig tillstånd att banda in intervjun.  

 

4.5 Bearbetning och analys av data 

Innan forskaren börjar redovisa resultaten behöver hen noggrant läsa igenom allt 

textmaterial flera gånger (Patel & Davidson, 2012, s. 121). Jag läste igenom 

jämställdhetsplanerna, de transkriberade intervjuerna samt jämställdhetsguiderna ett 

flertal gånger innan jag gjorde min slutbearbetning. Samtidigt som jag läste texterna 

gjorde jag kommentarer i materialet gällande mönster och kopplingar till den 

teoretiska referensramen som presenteras i kapitlen 2-3.  

Inom kvalitativ forskning är det inte ovanligt att forskare tillämpar egna tolkningar och 

variationer av kvalitativa metoder. Därför finns det inte specifika rutiner eller mönster 

den kvalitativa forskaren kan utgå ifrån. Kvalitativa forskningsproblem kräver att 

forskaren har en överblick över hela det kvalitativa forskningsfältet. En bra forskare 

kan sedan utifrån det välja den unika variant av metod som passar in på hens forskning. 

(Patel & Davidson, 2012, s. 120.) Eftersom endast två skolor hade möjlighet att 

medverka i studien är det mer intressant att skapa en kompletterande bild av skolornas 

jämställdhetsarbete än att jämföra skolorna sinsemellan. Genom att ställa skolornas 

jämställdhetsarbete i relation till Utbildningsstyrelses jämställdhetsguide och den 

svenska jämställdhetsguiden, JämStöds Praktika – metodbok för 

jämställdhetsintegrering strävar denna studie till att skapa en utvidgad beskrivning av 

för skolorna relevanta frågeställningar inom jämställdhetsarbetet.  

När en text analyseras ur ett hermeneutiskt perspektiv bör kontext beskrivas, vägas 

och ingå i helhetstolkningen. När forskaren tolkar en text ska tolkningen gärna vara en 

så kallad mogen tolkning. Det betyder att forskaren förstår helheten och 

sammanhanget utsagan finns inom. När en studie utgår från två olika sorters material, 

i detta fall intervju och dokument, bör de två delarna sättas in i en helhet. (Westlund, 

2015, s. 75-77.) Jag drar paralleller mellan skolans jämställdhetsplan, den intervju jag 

gjort med skolans personal och de olika jämställdhetsguiderna. Syftet är att skapa en 
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komplett situationsbild över skolornas jämställdhetsarbete, och materialet fungerar 

därför kompletterande till varandra.  

 

4.6 Tillförlitlighet, trovärdighet och etiska aspekter 

Tillförlitlighet 

Forskaren bör lägga fram informatiom om studiens metodval, analys av data och 

resultat så att läsaren kan ta ställning till studies tillförlitlighet. Det är frågan om 

huruvida resultaten skulle vara detsamma om en annan forskare gjorde en likadan 

studie och om informanten skulle ändra sina svar eller inte i en annan miljö. (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 263.) För att informanterna inte skulle känna sig stressade eller 

obekväma lät jag dem välja ett datum för intervjun som passade dem bäst. Intervjuerna 

gjordes i de skolor informanterna arbetade i och i samband med de webbaserade 

intervjuerna valde informanterna själva vilken miljö de befann sig i under intervjun. 

Intervjuerna gjordes i rum åtskilt från andra så att vi inte blev störda och så att 

informanterna inte behövde fundera på om någon annan hörde vad de sade. 

En annan förutsättning för att intervjun är tillförlitlig ät att intervjuaren är tränad (Patel 

& Davidson, 2012, s. 104). För att vara så förberedd som möjligt utförde jag en 

provintervju där jag intervjuade en lärare som inte ingick i själva studien och använde 

mig av samma intervjufrågor. Jag spelade in intervjun och så gick vi tillsammans med 

läraren igenom vad hen upplevde som svåra frågor och hur jag kunde omformulera 

mig bättre på vissa ställen.  

När jag transkriberade intervjuerna var jag noga med att transkribera dem ord för ord. 

Om det fanns pauser eller nyanser som jag ansåg var viktiga för budskapet skrev jag 

även in dem. Kvale och Brinkmann (2009, s. 200) skriver att det för forskningens 

tillförlitlighet är viktigt att utskriften av intervjun är så ordagrann som möjligt.  
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Trovärdighet 

Om en studie undersöker det den avsett undersöka kan den anses vara trovärdig. Det 

är inte lika lätt att bedöma en kvalitativ forsknings trovärdighet som en kvantitativ. En 

orsak enligt Denscombe (2016, s. 409) är att sociala sammanhang är så gott som 

omöjliga att upprepa, eftersom sannolikheten att hitta motsvarande informanter i en 

likadan miljö med samma förutsättningar är så gott som omöjlig. Det finns ändå 

åtgärder en forskare kan vidta för att få en så god trovärdighet i sin forskning som 

möjligt. (Denscombe, 2016, s. 409.) 

Denscombe (2016, s. 413) skriver att läsaren måste bedöma till vilken mån resultaten 

är överförbara och går att tillämpa i andra studier. Jag har därför i mitt metodkapitel 

beskrivit så utförligt som möjligt hur jag gått tillväga och sedan presenterat resultaten 

noggrant och uttömmande. På så sätt har jag ökat denna studies trovärdighet.  

 

Etik  

När en undersökning genomförs behöver forskaren ta ställning till forskningsetiska 

aspekter (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 78; Patel & Davidson, 2012, s. 62; Denscombe, 

2016, s. 423). Det är viktigt att informanternas konfidentialitet är säkrad. Det innebär 

att forskaren inte får lämna ut informanternas uppgifter till någon annan, men också 

att det ska vara omöjligt att identifiera informanterna.  

När intervjun genomförs behöver informanterna informeras om undersökningens syfte 

samt hur allt insamlat material kommer behandlas. Det bör också framgå att deras 

medverkan är frivillig. (Patel & Davidson, 2012, s. 64.)  Före intervjun fick 

informanterna ta del av forskningens syfte. De fick också höra att det material jag 

samlar in inte kommer använda det till något annat än denna forskning, att allt material 

kommer behandlas konfidentiellt och att allt material kommer förstöras efter studien 

är avslutad. Jag berättade för dem att deras deltagande är frivilligt och de har rätt att 

meddela mig om att de inte vill vara med, om de i ett senare skede ändrar sig.   
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5 Resultat  

För att skapa en situationsbild beträffande skolornas jämställdhetsarbete samt att 

undersöka vilka erfarenheter lärare har av jämställdhetsarbetet kommer de två skolor 

som deltagit i undersökningen att presenteras, varefter det insamlade materialet 

analyseras med stöd av teman från två nationella jämställdhetsguider. Jag har ingående 

läst jämställdhetsguiderna, Utbildningsstyrelsens jämställdhetsguide samt JämStöds 

Praktika – metodbok för jämställdhetsintegrering och valt ut de teman som är mest 

centrala i jämställdhetsguiderna, nämligen lärares grundläggande förståelse av 

jämställdhet, kartläggning av jämställdhet, skolans jämställdhetsplan, förverkligande 

av jämställdhet i hela skolan, åtgärder för att bli en mera jämställd skola, utvärdering 

samt lärares erfarenheter av jämställdhetsarbetet. Temaområdenas betydelse 

presenteras i tabell 1. Varje tema är indelat i två delar, det som framkommer ur 

jämställdhetsplanen och intervjun i relation till temat samt vad som framkommer i 

jämställdhetsguiderna i relation till temat. Analysens struktur presenteras i figur 1. Det 

empiriska materialet i denna studie utgörs av: 

1. Två jämställdhetsguider, Utbildningsstyrelsens jämställdhetsguide och 

JämStöds Praktika – metodbok för jämställdhetsintegrering. 

2. Intervjuerna som genomfördes med två lärare från respektive skolor. 

3. Samtliga skolors jämställdhetsplaner. 

Figur 1. Teman utgående från jämställdhetsguiderna 
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Temaområde Temaområdenas betydelse enligt JämStöds (2007) och 

Jääskeläinen et al. (2015) 

Lärares grundläggande 

förståelse av 

jämställdhet 

Betydelsen av lärares grundläggande förståelse av 

jämställdhet, betonas i JämStöds (2007, s. 13). Det handlar om 

att hela skolans personal behöver ha kunskap om jämställdhet.  

Kartläggning av 

jämställdhetsläget i 

skolan 

Betydelsen av kartläggning av jämställdhetsläget betonas i 

både JämStöds (2007, s. 17) och Jääskeläinen et al. (2015, s. 
58). De betonar vikten av att skolan kartlägger 

jämställdhetsläget innan de kan vidta några åtgärder. 

Skolans 

jämsätlldhetsplan 

Betydelsen av skolans jämställdhetsplan betonas i Jääskeläinen 
et al. (2015, s. 54). Detta tema handlar om vad 

jämställdhetsplanen bör innehålla.    

Förverkligandet av 

jämställdhet i hela skolan 

Betydelsen av förverkligande av jämställdhet i hela skolan 

betonas i Jääskeläinen et al. (2015). Det handlar om vikten av 
att skolan, lärarna, eleverna och hemmen samarbetar med 

varandra.  

Åtgärder för att bli en 

mer jämställd skola 

Betydelsen av åtgärder för att bli en mer jämställd skola 

betonas i Jääskeläinen et al. (2015). Det handlar om att 
åtgärderna är det som för jämställdhetsarbetet framåt.  

Utvärdering  Betydelsen av utvärdering betonas i både JämStöds, 2007, s. 

66) och Jääskeläinen et al. (2015, s. 61). Det handlar om att 
utvärdering, av jämställdhetsarbetet, är nyckeln till ett bra 

fortsatt arbete med jämställdhet  

Lärares erfarenheter av 

jämställdhetsarbetet 

Betydelsen av lärares erfarenheter av jämställdhetsarbetet 

betonas varken i Jääskeläinen et al. (2015) eller JämStöds 
(2007). Temat ämnar beskriva lärarnas erfarenheter av 

jämställdhetsarbetet. 

Tabell 1. Analysens temaområden och deras betydelse enligt JämStöds (2007) och 

Jääskeläinen et al. (2015) 

 

5.1 Presentation av skolorna  

Skola 1 

Skola 1 är ett högstadium som finns i en liten kommun. De intervjuade lärarna har 

båda arbetat inom yrket färre 10 år, som samhällskunskaps- och historielärare. I denna 

avhandling presenteras de som Lärare 1 och Lärare 2. De lärarna som deltog i 

undersökningen är medlemmar i skolans jämställdhetsgrupp och var inte med när 

jämställdhetsarbetet började. De har tillsammans med utarbetat jämställdhetsplanen 

för läsåret 2018–2019. Skolan uppdaterar sin jämställdhetsplan med ett års mellanrum 

och jämställdhetsgruppens medlemmar byts årligen. 
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Skola 2 

Skola 2 är ett lågstadium med årskurserna 1–6 och finns i en större kommun. Av de 

lärare som deltog i intervjun har den ena arbetat som lärare i 28 år, medan den andra 

har arbetat som lärare i sju år. I fortsättningen kommer lärarna att hänvisas till som 

Lärare 3 och Lärare 4. Båda lärarna har deltagit i utformningen av jämställdhetsplanen 

och ansvarat för skolans jämställdhetsarbete sedan det började. Jämställdhetsplanen 

har utarbetats för åren 2017–2019 och är integrerad i skolans likabehandlingsplan.  

 

5.2 Resultaten för Skola 1 

Lärares grundläggande förståelse av jämställdhet  

Skolans jämställdhetsplan och jämställdhetsarbete 

I skolans jämställdhetsplan framkommer det inte om det tidigare ordnats någon typ av 

utbildning för personalen. Det går inte på basen av jämställdhetsplanen att 

härleda om personalen fått utbildning inom jämställdhet eller inte. 

Ur intervjun med lärarna från Skola 1 framgår det att Ekvalita (ett företag som arbetar 

med jämställdhet) ordnar en föreläsning för lärarna. Det framgår inte om det var i 

början av jämställdhetsarbetet eller senare. I jämställdhetsplanen finns det ingen 

dokumentation över att Ekvalita genomfört en föreläsning.  

Och så har vi haft [en föreläsning] för lärarna vet jag. Var det månne ifjol 

eller året före det? (Lärare 1) 

Skolans jämställdhetsarbete i relation till jämställdhetsguiderna 

Skola 1 har inte aktivt utbildat sina lärare inom jämställdhet förutom en föreläsning 

med Ekvalita. JämStöds (2007, s. 13) nämner att personalen behöver få utbildning i 

vad ”jämställdhet” och ”genus” innebär. Jääskeläinen et al. (2015, s. 18) skriver att 

utbildning inom jämställdhet hjälper lärarna att bli medvetna om att det finns 

könsstereotypa förställningar som påverkar deras sätt att behandla andra.  
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Kartläggning av jämställdhetsläget i skolan 

Skolans jämställdhetsplan och jämställdhetsarbete 

I skolans jämställdhetsplan framgår det att eleverna i skolan svarar på en enkät varje 

läsår och under intervjun berättar lärarna att det i enkäten ingår frågor som behandlar 

jämställdhet. Under intervjun beskrev informanterna den enkät skolan använder. 

Enkäten är inte specifikt menad för kartläggning av jämställdhet. Den enkät som 

skolan använder är avsädd för att mäta skoltrivseln. Bland frågorna finns det dock 3–

5 frågor om jämställdhet. Frågorna behandlar trakasserier och likabehandling.  

Något som inte nämns i skolans jämställdhetsplan är vilka metoder skolan använde när 

skolans jämställdhetsläge kartlades för första gången. De intervjuade lärarna visste inte 

heller hur det gått till i och med att de inte var delaktiga i jämställdhetsarbetet då. Ur 

intervjun framgår det att då skolan reviderar jämställdhetsplanen i början på en ny 

termin baseras den nya jämställdhetsplanen på föregående läsårs enkät. 

Skolans lärare har i början på hösten 2018 fyllt i en checklista över skolans 

jämställdhetsläge. Resultaten visade att skolans lärare anser att deras deltagande i 

jämställdhetsarbetet är lågt och att de inte vet hur de ska stöda elever som är osäkra på 

sin könsidentitet. I skolans jämställdhetsplan tas det upp att personalen behöver mer 

kunskap om genus och jämställdhet, men det finns inga metoder nämnda i 

jämställdhetsplanen för hur skolan kunde åtgärda detta. Under intervjun nämndes inte 

heller några metoder för att öka personalens kunskaper om jämställdhet. I skolans 

jämställdhetsplan framkommer det att skolan planerar en jämställdhetsföreläsning 

under våren 2019, med eleverna som målgrupp. 

Skolans jämställdhetsarbete i relation till jämställdhetsguiderna 

I Skola 1 svarar eleverna på en enkät varje år. Jääskeläinen et al. (2015, s. 55) skriver 

att skolan behöver göra en kartläggning över elevernas behov i början av 

jämställdhetsarbetet. En god kartläggning där elevernas åsikter och behov kommer 

fram är grunden för ett lyckat jämställdhetsarbete. Kartläggningen skolan gör varje år 

behandlar elevernas åsikter om trakasserier och likabehandling. Åtgärdena skolan 

vidtagit baserar sig på svaren från elevenkäten, men skolan har inte diskuterat 

åtgärderna med eleverna. 
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Skola 1 har även bett lärarna fylla i en checklista, genom vilken skolan kartlagt 

lärarkårens uppfattningar av och kunskaper om genusmedvetenhet och har på så sätt 

använt sig av flera kartläggningsmetoder. Jääskeläinen et al. (2015, s. 58) 

rekommenderar att skolan utreder sitt jämställdhetsläge med hjälp av flera olika 

metoder. Skolan har inte vidtagit åtgärder för de brister som framkom genom lärarnas 

checklista.  

 

Skolans jämställdhetsplan  

Skolans jämställdhetsplan och jämställdhetsarbete 

I Skola 1s jämställdhetsplan nämns två åtgärder för att arbeta med jämställdhet samt 

en tidsplan för när de ska utföras. Det tas även upp vem som är ansvarig för åtgärderna.  

I jämställdhetsplanen liksom ur intervjun framgår det att jämställdhetsgruppen i början 

av läsåret reviderar föregående års jämställdhetsplan utgående från den enkät eleverna 

svarat på föregående vår. Skolans jämställdhetsplan innehåller ingen utförlig 

redovisning för jämställdhetsläget i skolan. I jämställdhetsplanen finns en redovisning 

för vad lärarna anser om skolans jämställdhetsarbete, och det framkommer även att 

redovisningen baserar sig på personalens uppfattningar av jämställdhetsläget utgående 

från personalens checklista. Det finns dock ingen redovisning i jämställdhetsplanen 

för resultaten från tidigare års enkät. 

Under intervjun framkom det att lärarna var med och utformade den nuvarande 

jämställdhetsplan, men de visste inte vem som varit med och utarbetat den första. Det 

framkom också att lärarna antog att det var rektorn som skrivit en grund för 

jämställdhetsplanen. När de fick beskriva processen i utarbetandet av 

jämställdhetsplanen beskrev en av lärarna den så här: 

Och sen är det hemskt så där osäkerhet i hur en sådan plan ska se ut. Och så 

försöker man hitta modeller nånstans ifrån hur andra ungefär gjort. Och sen 

förstås mycket diskussion att vad som är viktigt att det står i en sådan plan, vad 

vill vi ha med. (Lärare 1) 
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Skolans jämställdhetsarbete i relation till jämställdhetsguiderna 

I Skola 1s jämställdhetsplan presenteras de åtgärder som vidtagits på basen av 

elevenkäten. Det finns även en tidsplan för dessa åtgärder och vem som fungerar som 

ansvarsperson. Jääskeläinen er al. (2015, s. 54) redovisar för vad det enligt lag behöver 

ingå i jämställdhetsplanen, nämligen en redovisning över jämställdhetsläget i skolan, 

de åtgärder som behövs för att främja jämställdhet vid skolan samt en utvärdering av 

föregående jämställdhetsplans åtgärder. Det ska även finnas angivet tidtabeller över 

när åtgärderna ska utföras samt vem som ansvarar för dem (Jääskeläinen, 2015, s. 59). 

Skolan saknar således de delar som utgörs av en utvärdering av föregående 

jämställdhetsplaners åtgärder. 

I och med att det finns elever inkluderade i jämställdhetsgruppen i Skola 1 fyller skolan 

kravet på att elever och personal ska vara med och utarbeta planen (jfr Jääskeläinen et 

al, 2015, s. 5).  

 

Förverkligande av jämställdhet i hela skolan  

Skolans jämställdhetsplan och jämställdhetsarbete 

I skolans jämställdhetsplan framkommer det att skolan har en jämställdhetsgrupp och 

att det är rektorn som utnämner jämställdhetsgruppen. Det framkommer även att olika 

kön ska finnas representerade i gruppen. Under intervjun berättar lärarna att 

jämställdhetsgruppen under läsåret 2018–2019 består av skolkuratorn som fungerar 

som ordförande, fyra lärare, en elevassistent, två representanter från elevkåren och 

ytterligare sex elever. Ur intervjun framgår det även att gruppen träffas ungefär en 

gång varannan månad och att det är ordförande som sammankallar gruppen.  

Under intervjun berättar lärarna att de elever som är medlemmar i 

jämställdhetsgruppen får vara med och diskutera vilka brister de upplever att det finns 

i skolan. 
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Att det som dom [eleverna] ser eller det som dom behöver, tar de upp och det 

kan vi kanske göra nåt åt då. (Lärare 1) 

Det tar de upp sen då, på sitt ungdomssätt. Pratar om trakasserier och 

jämställdhet. (Lärare 2) 

I jämställdhetsplanen i Skola 1 är en av åtgärderna något som kallas för Sams-

lektioner. Under intervjun framkom det att syftet med dessa lektioner är att eleverna, i 

grupp, diskuterar olika teman såsom mobbning, vänskap eller känslor. Under Sams-

lektionerna får eleverna ta del av ett tema genom att diskutera, leka eller dramatisera 

olika situationer. Under intervjun berättade lärarna att det tidigare år varit 

klassföreståndaren som ansvarat för dessa lektioner, men under läsåret 2018–2019 ska 

även ämneslärarna ansvara för dessa lektioner. Under intervjun var lärarna ändå osäkra 

på vem som ska hålla dessa jämställdhetslektioner. Det nämns inte uttryckligen i 

skolans jämställdhetsplan när lektionerna ska hållas.  

Under intervjun nämnde lärarna att jämställdhetsplanen diskuterats allmänt under 

några lärarmöten. Lärarna berättade under intervjun att den övriga personalen känner 

till att skolan har en jämställdhetsplan, men informanterna trodde inte att personalen 

vet vad den innehåller. Under intervjun berättade lärarna att de trots det ansåg att det 

finns ett genustänk hos övriga personalen.  

 Ja att vi har en plan och att vi satsar på något, det vet de ju nog. (Lärare 2) 

Ja skulle kanske mera säga att det där tänket är nog närvarande. Att jag tror 

nog att om jag frågar någon av mina kollegor att vad står där så vet dom ju 

inte. Men nog kanske lite så där vad satsas på i år. (Lärare 1) 

Det framkommer inte i skolans jämställdhetsplan, eller under intervjun, att skolan varit 

i kontakt med elevernas föräldrar angående jämställdhetsarbetet.  

Skolans jämställdhetsarbete i relation till jämställdhetsguiderna 

Skolan har, liksom Jääskeläinen et al. (2015, s. 58) rekommenderar, sammanställt en 

jämställdhetsgrupp som arbetat med jämställdhetsplanen. Skolan har även låtit 

eleverna vara en del av jämställdhetsgruppen och därmed har också eleverna arbetet 

med jämställdhetsplanen. Enligt Jääskeläinen et al. (2015, s. 58) behöver skolan utse 

vem som ska ansvara för jämställdhetsarbetet och jämställdhetsplanen. Det kan vara 
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enskilda individer eller en jämställdhetsgrupp. En jämställdhetsgrupp är ett bra 

alternativ, eftersom det gör det lättare att skapa struktur i verksamheten (Jääskeläinen 

et al., 2015, s. 58). 

Skola 1 tar inte ställning till föräldrakontakt varken i jämställdhetsplanen eller under 

intervjun. Enligt jämställdhetsguiden (Jääskeläinen et al., 2015, s. 51) bör det finnas 

ett aktivt samarbete mellan hem och skola. Föräldrarna ska under föräldramöten få ta 

del av skolans jämställdhetsplan och få diskutera jämställdhetsfrågor tillsammans med 

läraren. Föräldrakontakt kan stöda eleven i dennas individuella lärstig och det är 

speciellt viktigt när eleverna byter klass eller skola (Jääskeläinen et al., 2015, s. 51). 

 

Åtgärder för att bli en mer jämställd skola 

Skolans jämställdhetsplan och jämställdhetsarbete 

I jämställdhetsplanen i Skola 1 tar skolan fasta på ingripande vid trakasserier. Det 

nämns att en föreläsning om trakasserier kommer ordnas under våren. Under intervjun 

framkom det att Ekvalita ordnar en föreläsningen med årskurs 9 som målgrupp.  

Under intervjun samt ur skolans jämställdhetsplan framgår det att 

jämställdhetsgruppen under läsåret 2018–2019 utarbetar en enkät som skolans elever 

ska svara på under våren. I jämställdhetsplanen framkommer inte syftet med enkäten 

men under intervjun berättar lärarna att syftet med den är att undersöka var i skolan 

eleverna upplever att det förekommer trakasserier. Lärarna berättar under intervjun att 

enkäten utformats av jämställdhetsgruppen och idén att utforma enkäten kom från 

eleverna.  

Skolans jämställdhetsarbete i relation till jämställdhetsguiderna 

I jämställdhetsguiden (Jääskeläinen et al., 2015, s. 56) nämns det att följande teman är 

särskilt viktiga när skolan arbetar med jämställdhet, elevantagning, ordandet av 

undervisningen, skillnader i lärandet, bedömningen av studieprestationer, 

förebyggande och ingripande vid trakasserier. Elevantagning är inget skolan behöver 

ta ställning till i och med att de inte har någon sådan process. Bedömning, skillnader i 
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lärandet samt ordnandet av undervisningen är saker skolan inte tar ställning till i sin 

jämställdhetsplan.  

Utvärdering 

Skolans jämställdhetsplan och faktorer som framkommer under intervjun 

Varken i skolans jämställdhetsplan eller under intervjun kommer det fram att skolan 

utvärderar de enskilda åtgärderna. Det går alltså inte att utifrån jämställdhetsplanen ta 

ställning till hur bra tidigare åtgärder fungerat och hur de påverkat elever, personal och 

skola. Under intervjun berättar lärarna att skolan utvärderar föregående års verksamhet 

i samband med revideringen av jämställdhetsplanen, vilket sker i början på ett nytt 

läsår. 

I jämställdhetsplanen framgår det att skolan använder en elevenkät som utvärdering. I 

jämställdhetsplanen finns det dock ingen redovisning över vad eleverna svarat i 

föregående läsårs enkät.  

Skolans jämställdhetsarbete i relation till jämställdhetsguiderna 

Skolan har enligt jämställdhetsplanen en systematisk utvärdering. Det som saknas i 

jämställdhetsplanen är vilka eventuella problem skolan stött på eller vad som varit 

fungerande i tidigare jämställdhetsplan. JämStöds (2007, s. 60) skriver att syftet med 

att utvärdera verksamheten är att efteråt kunna ta ställning till vad som varit 

fungerande och hur skolan kunde göra verksamheten mer jämställd. Jääskeläinen et al. 

(2015, s. 61) skriver att utvärdering hör till det systematiska jämställdhetsarbetet, att 

skolan bör ta ställning till åtgärdernas effekt, eventuella problem skolan stött på, vad 

problemen kan bero på samt vad skolan kan förbättra.  

Jääskeläinens et al. (2015, s. 61) rekommenderar att utvärderingen av 

jämställdhetsarbetet fungerar som grund för planeringen av nya åtgärder. Detta gör 

Skola 1 genom att använda enkätens svar som grund för en ny jämställdhetsplan. 

Jääskeläinen et al. (2015. s. 61) rekommenderar även att jämställdhetsplanen revideras 

varje år, vilket skolan gör.   

 



43 

 

Lärares erfarenheter av jämställdhetsarbetet 

Skolans jämställdhetsplan och jämställdhetsarbete 

Under intervjun framgår det att lärarna upplevde inkludering av eleverna som en 

fungerande metod. De intervjuade lärarna betonade att skolans elever vågar komma 

fram till lärarna och berätta om hur de har de. 

Det [lyckade] är ju kanske just det där att eleverna är med och utarbetar det 

[jämställdhetsarbetet]. Att det ger nog ett jättegott utfall, att det är utgående 

från deras önskemål. (Lärare 1) 

De intervjuade lärarna berättade att de upplevt att alla från personalen inte varit lika 

entusiastiska inför jämställdhetsarbetet. 

Ja nu kanske en och annan i kollegiet har suckat som så där. Det är mera för 

att det är ännu en arbetsuppgift till. (Lärare 2) 

De upplever säkert att de redan arbetar ju redan med det här [jämställdhet]. 

(Lärare 2) 

Lärarna var ändå under intervjun måna om att betona att kollegorna inte var negativt 

inställda mot jämställdhet i sig utan att det handlade om tidsbrist. En annan sak lärarna 

nämnde under intervjun var att begrepp förknippade med jämställdhet ibland kan vara 

svåra för eleverna att förstå.  

Sen är det nog, vad ska man säga, svåra begrepp. Svårt för eleverna att ta 

ställning till ... Den där enkäten, när eleverna svarar på frågorna så vet nog 

inte alla vad det är de svarar på. (Lärare 2) 

Ur intervjun framgår det även att lärarna upplevt en brist på kontinuitet i och med att 

jämställdhetsgruppens medlemmar byts ut varje år.  

Det är kanske lite så där en svaghet i våra system i och med att vi tilldelas dom 

här uppgifterna frivilligt. Och då kan det just bli lite att man inte vet från förra 

året sen. Men det är ju lite en utmaning nog i de här arbetsgrupperna att man 

liksom kastas kanske lite in i sånt hänt. Att det kan vara lite så där, att uppfinna 

hjulet på nytt. (Lärare 1) 
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Skolans jämställdhetsarbete i relation till jämställdhetsguiderna 

Jääskeläinen et al. (2015, s. 61) skriver att jämställdhetsarbetet kan stöta på motstånd, 

vilket skolan har gjort. Det syns i form av att alla lärare inte är lika ivriga med att arbeta 

med jämställdhet.  Ibland kan en del av personalen anse att jämställdhetsarbetet är 

onödigt. Det är då viktigt att se till att ingen ändå nedvärderar arbetet. Jääskeläinen et 

al. (2015) betonar även vikten av att inkludera eleverna i jämställdhetsarbetet.  

 

5.3 Resultaten för Skola 2  

Lärares grundläggande förståelse av jämställdhet  

Skolans jämställdhetsplan och jämställdhetsarbete 

I jämställdhetsplanen i Skola 1 nämns det inte något om att skolans lärare fått 

utbildning inom jämställdhet. Ur intervjun framgår det dock att skolan i början av 

jämställdhetsarbetet deltog i en fortbildning anordnad av kommunen. Under 

fortbildningen fick lärarna ta del av information om hur de kunde ställa upp skolans 

jämställdhetsplan och hur de kan arbeta med jämställdhet. Under intervjun berättar 

lärarna att skolans lärare hade möjlighet att fara på denna utbildning och att det var två 

lärare som anmälde sig till den.  

Vi tyckte båda att det var ett jätteviktigt tema och vi fick lov att delta i den där 

kursen. (Lärare 3) 

Under intervjun framkom det att de två lärare som deltog i fortbildningen senare 

berättade för skolans övriga lärare vad de fått ta del av under fortbildningen. Ur 

intervjun framgår det även att skolan anlitat Ekvalita för att ordna en föreläsning för 

hela lärarkåren.   

De talade om lite så där tankeväckande grejer som kollegiet sku kunna tänka 

på för att ändra kanske sitt eget beteende eller egna tankar om likabehandling 

i skolan. (Lärare 4) 
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I skolans jämställdhetsplan framgår det inte att de lärare som ansvarar för 

jämställdhetsarbetet deltog i en fortbildning, inte heller att Ekvalita ordnat en 

föreläsning för hela lärarkåren, det kom fram under intervjun.  

Skolans jämställdhetsarbete i relation till jämställdhetsguiderna 

I och med att kommunen anordnar en fortbildning ansvarar de för att alla skolor inom 

dess förvaltningsområden arbetar med jämställdhet enligt jämställdhetslagen (jfr 

Jääskeläinen et al.. 2015, s. 55). 

I Skola 2 var det enbart två från personalen som deltog i kommunens fortbildning, men 

genom att anställa Ekvalita fick resten av lärarkåren utbildning i jämställdhet. I 

Utbildningsstyrelsens guide för jämställdhet framkommer det att skolans lärare bör 

vara medvetna om att det finns könsstereotypa förställningar som påverkar deras sätt 

att behandla andra. (Jääskeläinen et al. 2015, s. 18).  

 

Kartläggning av jämställdhetsläget i skolan 

Skolans jämställdhetsplan och jämställdhetsarbete 

I Skola 2s jämställdhetsplan framgår det att skolan använt sig av en elevenkät för att 

kartlägga jämställdhetsläget i skolan, medan det ur intervjun framgår att Skola 2 

använt sig av flera enkäter. 

Vi har haft flera olika. Vi har haft en som är en kartläggning om hur alla barn 

mår i skolan och så har vi fått en av när kommunen har gjort en sån där 

likabehandlingsenkät för årskurs 5-9 och en för årskurs 1-4. Och sen när 

skolan fick resultat av dem så satte vi upp rubriker vad vi tyckte att vi måst 

jobba med på basen av vad de hade svarats. (Lärare 3). 

I skolans jämställdhetsplan redovisar skolan för de svar de fått från elevenkäten. I 

planen presenteras även de metoder skolan vidtar för att åtgärda problemen.  

Skolans jämställdhetsarbete i relation till jämställdhetsguiderna 
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Skolan har inte använt sig av andra metoder än elevenkäter för att kartlägga skolans 

jämställdhetsläge. Jääskeläinen et al. (2015, s. 58) skriver att det är viktigt att skolorna 

på flera olika sätt utreder jämställdhetsläget i skolan och att det vore bra att inkludera 

personal, ledning och föräldrar i kartläggningen.  

JämsStöds (2007, s. 17) och Jääskeläinens et al. (2015, s. 58) rekommenderar att 

skolans kartläggning inkluderar eleverna, vilket skolans kartläggning gör.  

Jääskeläinen et al. (2015, s. 59) skriver att det kan vara givande att även låta personalen 

ta del av enkätsvaren, eftersom det kan leda till givande diskussioner där övriga 

personalen kan komma med idéer om åtgärdsförslag.  

 

Skolans jämställdhetsplan  

Skolans jämställdhetsplan och jämställdhetsarbete 

Ur intervjun med lärarna från Skola 2 framgår det att det är två lärare i skolan som har 

utarbetat jämställdhetsplanen, det är samma lärare som deltog i kommunens 

fortbildning. 

I skolans jämställdhetsplan finns det inte en utförlig redovisning över 

jämställdhetsläget, men det som däremot finns är en redovisning över de områden som 

varit bristfälliga enligt elevenkäten. I jämställdhetsplanen nämns olika teman skolan 

arbetar med och de flesta teman är mera baserade på jämlikhet än jämställdhet.  

I jämställdhetsplanen redogör skolan för de åtgärder de vidtar och det finns lista på 

frivilliga åtgärder skolans lärare kan vidta beroende på kassens behov. I skolans 

jämställdhetsplan finns det även en tidtabell enligt vilken skolan arbetar med 

jämställdhet. I jämställdhetsplanen har två av åtgärderna en utsatt ansvarsfördelning. 

De frivilliga åtgärderna har ingen specifik ansvarsperson. 

Skolans jämställdhetsarbete i relation till jämställdhetsguiderna 

Enligt lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män ska jämställdhetsplanen 

innehålla en redogörelse för jämställdhetsläget i skolan (Jääskeläinen et al. 2015, s. 

54), vilket skolan delvis har i och med att det finns en kort redogörelse över det som 
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framkom ur kartläggningen av jämställdhetsläget. Jämställdhetsplanen bör även 

innehålla de åtgärder skolan tänker vidta för att främja jämställdhet samt en 

utvärdering av hur väl åtgärderna genomförts (Jääskeläinen et al. 2015, s. 54). I skolans 

jämställdhetsplan finns det uppskrivet de åtgärder skolan vidtar för att främja 

jämställdhet, men det finns inte någon utvärdering av dem.  

Varken i jämställdhetsplanen eller ur intervjun framgår det att någon annan än skolans 

två jämställdhetsansvariga lärare varit med och utarbetat planen. För att 

jämställdhetsplanen ska uppfylla jämställdhetslagens krav får planen inte enbart 

utarbetas av ledning utan även personal och elever bör vara inblandade (Jääskeläinen, 

et al., 2015, s. 55).  

 

Förverkligande av jämställdhet i hela skolan  

Skolans jämställdhetsplan och jämställdhetsarbete 

Ur intervjun med lärarna från Skola 2 framgår det att skolan har två lärare som ansvarar 

för skolans jämställdhetsarbete. I skolans jämställdhetsplan och under intervjun kom 

det även fram att skolans jämställdhetsansvariga är måna om att hela skolan 

tillsammans ska arbeta med jämställhet. 

Själva arbetet ska alla vara med på. (Lärare 4) 

I jämställdhetsplanen i Skola 2 nämns det att elevkåren arbetar med jämställdhet. 

Under intervjun berättar lärarna att det i elevrådet finns en representant från varje klass 

och att skolan på så sätt inkluderar alla klasser i jämställdhetsarbetet. Lärarna berättar 

under intervjun att elevkåren får ta del av olika teman som skolans 

jämställdhetsansvariga tilldelar dem. Ur intervjun framgår det även att alla skolans 

elever fått ta del av jämställdhetsplanen när elevkåren presenterat den för hela skolan 

under en morgonsamling.  

I jämställdhetsplanen skriver Skola 2 att de i början av jämställdhetsarbetet meddelat 

samtliga elevers vårdnadshavare om att skolan påbörjar ett arbete med jämställdhet. 

Det framgår även att skolans klasslärare diskuterat jämställdhetsarbetet med 

föräldrarna under ett föräldramöte.  
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De [föräldrarna] tyckte nog alla att det var en jättebra sak att vi börja jobba 

med det. Det var nog ingen som tyckte det var dåligt (Lärare 3) 

De var ett ganska bra sätt att få också föräldrarna involverade i den här 

likabehandlingsplanen. Att dom också känner att de händer något i skolan. Att 

dom får ta del av det (Lärare 4) 

Under intervjun framkom det att skolans jämställdhetsansvariga har diskuterat 

jämställdhetsplanen tillsammans med skolans övriga lärare och att de arbetat med den 

under flera lärarmöten. Lärarna menar att de varit noga med att dela all information de 

fått under olika kurser med skolans övriga lärare. 

Alla lärare och skolgångshandledare är insatta i jämställdhetsarbetet men inte 

städpersonal och sånt tyvärr. Men de är nästan aldrig med och talar finska 

dessutom. (Lärare 3) 

Men de här har vi kanske försökt påpeka, att all personal är personal.      

(Lärare 4) 

Skolans jämställdhetsarbete i relation till jämställdhetsguiderna 

Det första skolan bör göra är att utse vem som ansvarar för jämställdhetsarbetet 

(Jääskeläinen et al., 2015, s. 58). Skolan har valt att ha två lärare som är 

jämställdhetsansvariga istället för att ha en jämställdhetsgrupp.  

”Jämställdhetskunskaperna stärks bäst om jämställdhetsfrågorna regelbundet 

behandlas med personal.” (Jääskeläinen et al., 2015, s. 59). Skolans 

jämställdhetsansvariga har kontinuerligt tagit upp jämställdhetsplanen samt arbetet 

med den under lärarmöten. För att få med eleverna i jämställdhetsarbetet, vilket 

Jääskeläinen et al. (2015, s. 58) menar att är en av de viktigaste delarna i 

jämställdhetsarbetet, har skolan involverat elevrådet.  

Skola 2 har skickat ut ett elektroniskt brev samt låtit föräldrarna ställa frågor om 

jämställdhetsarbetet under ett föräldramöte, vilket Jääskeläinen et al. (2015, s. 51) och 

Gustavsson (2012, s. 11) menar att är bra, eftersom inkludering av föräldrar gör att 

samarbetet mellan hem och skola blir mer öppet och skolan kan då få stöd från hemmen 

angående jämställdhetsfrågor.  
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Åtgärder för att bli en mer jämställd skola 

Skolans jämställdhetsplan och jämställdhetsarbete 

I Skola 2s jämställdhetsplan framgår det att skolan har tagit ställning till förebyggande 

och ingripande av trakasserier. Ur jämställdhetsplanen och ur intervjun framgår det att 

eleverna undervisats i vad trakasserier och särbehandling på grund av kön innebär. 

I skolans jämställdhetsplan presenteras sådant material skolans lärare kan använda i 

arbetet med jämställdhet. Bland materialet finns elektroniska webbsidor, videor och 

lärarhandledningar. Ur intervjun framkommer det att skolans jämställdhetsansvariga 

sammanställt några lektioner alla klasslärare bör hålla och att lektionerna är baserade 

på svaren från elevenkäten eleverna svarade på i början av jämställdhetsarbetet.  

Och så har vi tänkt att om man bara ger det [lektionerna] till lärarna att de 

här ska du göra, så då kanske de glöms bort. Så sen tyckte vi att vi ville ha en 

sån där ruta som dom måst kryssa i att du har gjort de och sen i slutet av läsåret 

så måst dom ge dom här till oss (Lärare 4) 

Genom att be lärarna sätta kryss för rutan när de hållit en specifik lektion och lämna 

in checklistan i slutet på läsåret kunde skolans jämställdhetsansvariga vara säkra på att 

alla lärare håller lektionerna. Under intervjun berättar skolans jämställdhetsansvariga 

att de även kräver att klasslärarna efter varje lektion skriver vad de ansåg om lektionen 

och om vad som var lyckat eller svårt.  

För att skolans lärare ska ha bra förutsättningar för att arbeta med jämställdhet anlitade 

Skola 2 Ekvalita som ordnade en föreläsning för lärarna.  

Det behandlades lite så där tankeväckande grejer som kollegiet sku kunna 

tänka på för att ändra kanske sitt eget beteende eller egna tankar om 

likabehandling i skolan. (Lärare 4) 

Ur Skola 2s jämställdhetsplan framkommer det även att skolan arbetat ingripande. I 

jämställdhetsplanen framgår det att alla klasser har en postlåda utanför klassrummet 

dit eleverna har möjlighet att sätta lappar ifall de vill berätta för läraren att de känner 

sig utsatta eller har något annat problem.  
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Under intervjun nämnde lärarna att skolan även arbetat med elevernas självkänsla, 

eftersom de tror att en god självkänsla kan förebygga trakasserier 

 Sånt där tror vi också att är viktigt att man går från grunden hos alla elever 

och jobbar därifrån … Att de [eleverna] kan känna att de litar på sig själva 

och inte behöver ta till såndäna ohederliga sätt. Utan de känner sig nöjda med 

sig själva och sitt liv. (Lärare 3) 

I jämställdhetsplanen tar skolan inte ställning till läromedel men i intervjun nämner 

skolans jämställdhetsansvariga att de försett lärarna med färgläggningsbilder där 

motivet inte följer könsstereotypa normer.  

Det finns såna här bilder som man kan kopiera åt eleverna [visar 

färgläggningsbilder]. Det är liksom svängt att de är ju inte (Lärare 3) 

 Stereotypa roller. (Lärare 4) 

Jo, att till exempel en sån här bild då, det kan vara en manlig superhjälte som 

dansar balett. (Lärare 3) 

Under intervjun framkommer det att skolans jämställdhetsansvariga köpt litteratur om 

jämställdhet till skolan. De berättar att de även samlat material och sammanställt allt i 

en mapp. Den mappen finns alltid i lärarrummet och är till alla lärares förfogande. De 

finns inget tvång att använda materialet men det finns där för att underlätta lärarnas 

arbete.  

Tanken är att vi ska, vi vill sätta tröskeln lägre för våra kollegor att om de 

upplever att de här är lite stort paket om känns allt för överkomligt så vill vi 

visa dem att de inte behöver va så svårt. Att inte behöver man nu använda allt 

(Lärare 4) 

Skolans jämställdhetsarbete i relation till jämställdhetsguiderna 

Lärarna i Skola 2 har fått utbildning inom jämställdhet i och med att Ekvalita besökt 

skolan och utbildat lärarkåren. Jääskeläinen et al. (2015, s. 18,19) skriver att det är 

viktigt att utbilda personal i jämställdhet, eftersom alla lärare inte har fått ta del av 

genuspedagogik i sin utbildning, och att det därför kan förekomma stora skillnader i 

personalens genusmedvetenhet.  
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Skolans jämställdhetsansvariga har en teori om att en god självkänsla hos eleverna kan 

förebygga trakasserier, vilket stämmer överens med vad (Jääskeläinen et al., 2015, s. 

38) skriver om att trygghetsfostran främjar elevernas emotionella färdigheter och 

vänskapsförhållanden, och att elever som är trygga i sig själv oftare berättar om sina 

bekymmer för vuxna.    

Skola 2 har sammanställt en materialbank för att underlätta jämställdhetsarbetet för 

övriga lärare. Alla lärare i skolan är inte alltid lika insatta eller intresserade av 

jämställdhetsarbetet och det kan vara att alla inte är föregångare eller ivriga att 

genomföra åtgärderna skolan ställt upp (Jääskeläinen et al. 2015, s. 61).  

Det är viktigt att skolan inte arbetar med för många åtgärder åt gången. Det är bättre 

att skolan fokuserar på några få åtgärder, på så sätt blir arbetet av kvalitet (Jääskeläinen 

et al., 2015, s. 59). Skolans jämställdhetsansvariga tog fast på detta under intervjun 

Jag tror inte man kan gå för hårt fram heller för då kanske vi tappar helheten. 

Att vi blir för trötta, att man måst sådär jobba på de fakta som vi har nu och 

vad som kunde förbättras.  (Lärare 3) 

 

Utvärdering 

Skolans jämställdhetsplan och jämställdhetsarbete 

Ur intervjun med lärarna i Skola 2 framgår det att skolans jämställdhetsansvariga 

delvis utvärderar verksamheten på basen av de blanketter alla skolans lärare fyller i 

efter de obligatoriska jämställdhetslektionerna. I skolans jämställdhetsplan nämns det 

att dessa blanketter samlas in och att resultaten sammanställs. Under intervjun nämner 

lärarna att nästa läsårs lektioner planeras utifrån de blanketter lärarna lämnar in, men 

utöver det nämns det inget om utvärdering varken i skolans jämställdhetsplan eller 

under intervjun.  

Skolans jämställdhetsarbete i relation till jämställdhetsguiderna 

Skolan gör en utvärdering av jämställdhetslektionerna och planerar de nya lektionerna 

utifrån de svar de fått av lärarblanketterna, vilket korrelerar med det JämStöds (2007, 
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s. 60) skriver om att skolan behöver utvärdera verksamheten för att kunna ta ställning 

till vilka åtgärder som fungerat och vad skolan kan göra bättre nästa gång.  

 

Lärares erfarenheter av jämställdhetsarbetet 

Skolans jämställdhetsplan och jämställdhetsarbete 

I Skola 2s jämställdhetsplan nämns det att skolan strävar efter att eleverna ska våga 

säga ifrån när någon annan blir utsatt för diskriminering eller trakasserier. Ur intervjun 

framgår det att skolans jämställdhetsansvariga upplever att skolan lyckats med detta.  

Eleverna har själv börjat komma och säga till om det är nåt. Det tycker jag vi 

har lyckats med. (Lärare 3) 

Det har också blivit mer vanligt att de kommer och säger om någon slår dem 

på ställen de inte vill. De har insett att det är en allvarlig sak i skolan och att 

lärare lyssnar när det är nåt som har hänt.  (Lärare 4) 

Under intervjun berättar lärarna att skolan har haft en del problem med skällsord. 

Lärarna konstaterar att skällsord förekommer i skolan relativt regelbundet, men att det 

nu finns flera elever som är medvetna om att det inte är acceptabelt att använda 

skällsord och att eleverna säger ifrån om de används mot någon annan.  

Jo, ja tror att de [eleverna] har börjat våga, de vet att de har rätt att kräva 

vissa saker av andra elever. (Lärare 4) 

I skolans jämställdhetsplan framkommer det att en av de första åtgärderna Skola 2 

vidtog var att införskaffa duschdraperier till skolans omklädningsrum, vid 

gymnastiksalen. Informanterna anser att införskaffningen av duschdraperier varit 

lyckat. De berättar att draperierna används aktivt och att skolans elever börjat duscha 

mera efter att draperierna tagits i bruk.  

Skolans jämställdhetsansvariga har upplevt att det är svårt att få med skolans yngsta 

elever i jämställdhetsarbetet.  
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Och så en sån sak att en etta och en tvåa inte kan vara med och diskutera saker 

som berör dem för att de är för små, att såna tankar borde kanske på någo sätt 

åtgärdas. För de har också rätt att bli hörda fast de är en etta eller tvåa. 

(Lärare 3) 

Ur intervjun framkommer det att skolans jämställdhetsansvariga haft svårt att få alla 

lärare aktivt med i jämställdhetsarbetet. De ansåg dock inte att det fanns en enda lärare 

som ansåg att jämställdhetsarbete är dåligt, men att det är svårt att få alla att arbeta lika 

mycket med jämställdhet.  

Man kanske skulle önska att när alla är så olika av alla kollegor att man skulle 

få med också de som kanske är mindre aktiva. (Lärare 4)  

Trots att de intervjuade lärarna upplevt att det varit svårt att få med alla lärare i 

jämställdhetsarbetet har de fått positiva kommentarer av kollegiet. Under intervjun 

berättar lärarna att deras kollegor varit tacksamma över det material skolans 

jämställdhetsansvariga har sammanställt. Lärarna är även nöjda över att materialet 

finns lättillgängligt i lärarrummet för de som har svårt att veta vad de ska göra.  

Under intervjun nämnde lärarna att det varit givande att inkludera hela kollegiet. De 

berättar att det varit givande att diskutera jämställdhetsarbetet under lärarmöten. Under 

intervjun nämner skolans jämställdhetsansvariga att det varig givande att ta del av de 

blanketter lärarna fyller i efter varje jämställdhetslektion. 

Under intervjun berättade informanterna om hur rektorns stöd hjälpt dem under 

jämställdhetsarbetets gång.  

Om vi säger att vi sku villa ha 10-15 minuter eller ett helt möte med lärarna så 

då säger han [rektorn] att de okej, att de fixas. Så han är tillmötesgående. Och 

vi har fått beställa material också, att han har gett godkännande till det. 

(Lärare 3) 

Skolans jämställdhetsarbete i relation till jämställdhetsguiderna 

Skolans jämställdhetsansvariga har inte upplevt ett aktivt motstånd mot 

jämställdhetsarbetet. Det har snarare varit svårt att få alla lärare delaktiga i arbetet. 
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Jääskeläinen et al. (2015, s. 61) skriver att jämställdhetsarbete kan stöta på motstånd 

bland lärare. 

Lärare 3 poängterar, liksom Jääskeläinen et al. (2015, s. 23) att det är viktigt att alla 

elever, även de yngre, har rätt att bli hörda och få delta i jämställdhetsdiskussioner. De 

yngre eleverna kan ha en iver att få medverka i diskussioner som berör den egna 

miljön. Det behöver vara mer konkret utformat för de yngre eleverna men det är 

betydelsefullt de kan vara med och påverka.  

 

5.4 Sammanfattning av resultaten 

Resultaten presenteras enligt de sju teman som valts ut baserat på vad 

Utbildningsstyrelsens jämställdhetsguide samt JämStöd Praktikas jämställdhetsguide 

betonat. De sju teman som valts ut är, lärares grundläggande förståelse av jämställdhet, 

kartläggning av jämställdhet, skolans jämställdhetsplan, förverkligande av 

jämställdhet i hela skolan, åtgärder för att bli en mera jämställd skola, utvärdering samt 

lärares erfarenheter av jämställdhetsarbetet. Utgående från jämställdhetsplanerna och 

intervjuerna framgick det att Skola 2 tydligt arbetat för att hela lärarkåren ska ha en 

grundläggande förståelse inom jämställdhet. Utgående från materialet var det svårare 

att härleda ifall lärarna i Skola 1 fått någon grundlig utbildning inom jämställdhet. 

Båda skolorna har kartlagt jämställdhetsläget i skolan med elevenkäter. Elevenkäten i 

Skola 1 behandlade mest trakasserier, medan det inte utgående från intervjun eller 

jämställdhetsplanen framkom tydligt vad frågorna i elevenkäten i Skola 2 behandlade. 

Ingendera skolan har en utförlig redovisning över enkätresultaten i deras 

jämställdhetsplaner. Utbildningsstyrelsens jämställdhetsguide betonar vikten av att 

skolor utför en grundlig kartläggning där elever, men även personal, är inkluderade 

(Jääskeläinen, 2015, s. 58).  

Båda skolorna har på varierande sätt inkluderat lärarkåren i jämställdhetsarbetet men 

under intervjuerna framkom det att båda skolorna delvis haft svårt med att engagera 

hela skolans personal. Åtgärderna som skolorna vidtagit har varit varierande. Skola 2 

har vidtagit en del åtgärder som inte nämns i jämställdhetsplanen och Skola 1 har 

konsekvent arbetat med det de nämner i deras jämställdhetsplan.  
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Utvärderingen av verksamheten förekommer inte i större utsträckning i någondera 

skolan. Skola 1 har utvärderat verksamheten med hjälp av en elevenkät, medan Skola 

2 har utvärderat verksamheten med en blankett personalen fyllt i. Ingendera skolan 

nämner resultaten av utvärderingen i deras jämställdhetsplan. Båda 

jämställdhetsguiderna betonar vikten av att utvärdera verksamheten, eftersom det är 

grunden för utvecklingen av jämställdhetsarbetet.  

I båda skolorna har lärarna upplevt att integrering av elever varit givande. Skola 2 

poängterar ändå att de behöver bli bättre på att inkludera de yngre eleverna i 

jämställdhetsarbetet. Båda skolorna har även upplevt att det varit svårt att inkludera 

hela personalen i jämställdhetsarbetet. Skola 1 nämner ändå att det inte är på grund av 

att lärarna anser att jämställdhet är dåligt, det är mera frågan om att lärarna upplever 

en tidsbrist. Skola 2 berättar att de fått mycket stöd från rektorn, vilket har underlättat 

deras jämställdhetsarbete.   
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6 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras avhandlingens resultat i relation till tidigare forskning. Den 

första forskningsfrågan som handlar om de betoningar som framkommer i 

finlandssvenska skolors jämställdhetsplaner diskuteras först, efter det diskuteras den 

andra forskningsfrågan som handlar om hur skolorna har arbetat för att främja 

jämställdhet och till sist diskuteras den tredje forskningsfrågan som handlar om vilka 

erfarenheter lärare har av jämställdhetsarbetet. Därefter följer en diskussion av 

metodvalet samt dess för- och nackdelar, och avslutningsvis ges förslag på fortsatt 

forskning.  

  

6.1 Resultatdiskussion 

Vad framkommer i skolornas jämställdhetsplaner  

Den första forskningsfrågan sökte svar på vad som framkommer i finlandssvenska 

skolors jämställdhetsplaner. I Finlands utbildningsstyrelses jämställdhetsguide 

(Jääskeläinen et al., 2015) framkommer det tydligt vad finska lagstiftningen kräver att 

skolors jämställdhetsplaner ska innehålla. Jämställdhetsplanen ska innehålla en 

redovisning över jämställdhetsläget i skolan, de åtgärder som behövs för att främja 

jämställdhet vid skolan samt en utvärdering av föregående jämställdhetsplans åtgärder. 

När en skola utformar jämställdhetsplanen bör eleverna vara delaktiga i processen 

(Jääskeläinen er al., 2015, s. 55). Ur denna studie framkommer det att skolorna i olika 

grad inkluderat eleverna i utarbetningen av jämställdhetsplanen. I Skola 1 är det 

skolans jämställdhetsgrupp som utformar jämställdhetsplanen, och i och med att det 

ingår elever i jämställdhetsgruppen har eleverna varit med när jämställdhetsplanen 

utformats. Det jag inte kan ta ställning till i är hur delaktiga eleverna har varit. 

Jämställdhetsplanen i Skola 2 är utarbetat av två lärare. I jämställdhetsplanen står det 

att elevkåren får ta del av jämställdhetsplanen och att den presenteras för skolans 

övriga elever. På basen av vad det står i jämställdhetsplanen kan det tolkas som att 

eleverna fått ta del av en färdig jämställdhetsplan och har därmed inte varit med och 

utformat den. 
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Ur resultaten i denna studie framkommer det att skolorna har en bristfällig redovisning 

över jämställdhetsläget i skolan. Skola 1 saknar i sin jämställdhetsplan en redovisning 

över jämställdhetsläget, medan Skola 2 har ställt upp teman i sin jämställdhetsplan 

som utgår från elevenkäters svar. De teman Skola 2 tar fasta på är i högre grad baserade 

på jämlikhet än på jämställdhet. En orsak till detta kan tänkas vara att elevenkäten 

eleverna svarat på behandlade jämlikhet istället för jämställdhet, en annan orsak kan 

vara att skolan integrerat deras likabehandlingsplan i jämställdhetsplanen. Heikkilä 

(2013b, s. 38) skriver att ett lyckat jämställdhetsarbete förutsätter att skolan diskuterar 

utveckling, och om skolorna inte har dokumenterat det ursprungliga jämställdhetsläget 

är det svårt att veta hur omfattande utvecklingen är. En skolas jämställdhetsarbete 

utvecklas när utvärderingen av verksamheten analyseras (Heikkilä, 2013b, s. 39). I och 

med att skolorna inte tydligt dokumenterat deras utgångsläge kan man fråga sig hur 

väl skolorna kan revidera jämställdhetsplanen och analysera hur väl den fungerat.  

Enligt Finlands jämställdhetslag (609/1986) ska skolorna i dess jämställdhetsplaner ha 

med en utvärdering av föregående jämställdhetsplans åtgärder. Skola 2 arbetar ännu 

med deras första jämställdhetsplan, de har därför inte ännu en föregående 

jämställdhetsplan att utvärdera. Utvärdering av arbetet är en viktig del av 

jämställdhetsarbetet (Heikkilä, 2013b, s. 39).  Skola 1 reviderar sin jämställdhetsplan 

med ett års mellanrum. Skolan gör en kartläggning av jämställdhetsläget varje år men 

jämställdhetsplanen innehåller ingen redovisning över utvärderingen av 

jämställdhetsarbetet. I och med att skolan har en jämställdhetsgrupp vars medlemmar 

byts årligen kunde det vara bra att jämställdhetsarbetets utvärdering dokumenteras i 

jämställdhetsplanen. Utan dokumentationen är det svårt att upprätthålla ett 

systematiskt och långsiktigt jämställdhetsarbete (Heikkilä, 2013b, s. 3). Arbetet med 

jämställdhet och jämställdhetsplaner är ännu relativt nytt inom finska skolor. Att 

skolorna inte ännu har utvärderat eller vet hur de ska utvärdera verksamheten kan tyda 

på att skolorna inte har kunskap i hur de ska utvärdera verksamheten eller hur de ska 

utnyttja resultaten.  

Under intervjun med Skola 1 framkom det att utarbetandet av planen upplevdes som 

en osäker process och att det var svårt att veta vad planen ska innehålla. 

Utbildningsanordnaren har ett ansvar för att skolorna inom dess område arbetar med 

jämställdhet (Jääskeläinen et al., 2015, s. 55; Heikkilä, 2013a). Skola 2 fick hjälp av 
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kommunen i utarbetandet av jämställdhetsplanen. Det fanns alltså varierande stöd från 

skolornas kommuner, och Skola 2 som fått stöd från kommunen verkade mera säkra 

med jämställdhetsarbetet än Skola 1 som inte fått ett tydligt stöd. Detta stämmer 

överens med Heikkilä (2013a) som skriver att stöd från ledningen gynnar skolors 

jämställdhetsarbete. 

Jämställdhetsplanen i Skola 2 innehåller sådant som inte krävs av dem enligt lag. 

Skolans jämställdhetsplan innehåller ett brev de skickat till föräldrarna samt en 

materialbank med videor och webbadresser som skolans lärare kan använda.  

 

Skolornas arbete med jämställdhet 

Ett lyckat jämställdhetsarbete kräver att skolan har tydliga mål som är förankrade i 

styrdokument (Heikkilä, 2013b, s. 39). Båda skolornas jämställdhetsarbete utgår ifrån 

deras jämställdhetsplaner, eftersom Finlands jämställdhetslag (609/1986) kräver att 

alla skolor har en jämställdhetsplan.  

Innan en skola kan påbörja sitt jämställdhetsarbete behöver en eller flera 

ansvarspersoner utses, och ett alternativ är att grunda en jämställdhetsgrupp 

(Jääsekläinen et al., 2015, s. 58), vilket Skola 1 har gjort. I jämställdhetsgruppen ingår 

lärare, elever och övrig personal, och sammansättningen byts varje år. Att 

medlemmarna i jämställdhetsgruppen byts varje år kan antas vara positivt, eftersom 

det kunde vara ett sätt för skolan att involvera så många lärare som möjligt i 

jämställdhetsarbetet. Det rådde dock en osäkerhet under intervjun med lärarna från 

Skola 1 när vi diskuterade skolans jämställdhetsarbete och jämställdhetsplanen. En av 

orsakerna kan vara att medlemmarna i skolans jämställdhetsgrupp byter varje år. Det 

kan påverka kontinuiteten och därmed orsaka en osäkerhet i skolans 

jämställdhetsarbete. 

Skola 2 har två lärare som från början varit ansvariga för jämställdhetsarbetet. Lärarna 

planerar tillsammans jämställdhetsarbetet och informerar sedan resten av skolan om 

jämställdhetsarbetet under t.ex. lärarmöten och morgonsamlingen. Detta ger inte flera 

lärare möjlighet att ansvara för jämställdhetsarbetet men genom att kontinuerligt 
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informera skolans övriga lärare om jämställdhetsarbetet hålls skolans övriga lärare 

uppdaterade och involverade. 

I början av jämställdhetsarbetet har båda skolorna kartlagt jämställdhetsläget i skolan 

och båda skolorna har använt sig av elevenkäter. I Skola 1 fick lärarna fylla i en 

checklista där de kryssade för sådant de ansåg vara viktigt, men elevenkäten var ändå 

i fokus och skolan har inte vidtagit några åtgärder baserat på lärarnas svar. Det kunde 

vara till skolornas fördel att även kartlägga jämställdhetsläget bland lärarkåren. 

Jääskeläinen et al. (2015, s. 58) skriver att flera kartläggningsmetoder leder till ett mera 

omfattande jämställdhetsarbete.  

En förutsättning för ett lyckat jämställdhetsarbete är att skolans lärare är 

genusmedvetna (Lahelma 2011; Sandström et al., 2013), vilket även 

jämställdhetsguiden JämStöds (2007, s. 13) betonar. I början av jämställdhetsarbetet i 

Skola 2 deltog två lärare i en fortbildning anordnad av kommunen, om hur skolan kan 

arbeta med en jämställdhetsplan. Efter fortbildningen anlitade skolan Ekvalita, som 

utbildade lärarna i genusmedvetenhet och i hur lärarnas eget beteende kan påverka 

jämställdhetsarbetet. Skolan gjorde detta, eftersom lärare bör vara medvetna om hur 

de själva tilltalar elever och hur deras attityder gentemot genus kan påverka 

jämställdhetsarbetet (jfr Heikkilä, 2013b, s. 71; Tainio et al., 2010, s. 18).  

Utbildningsstyrelsens jämställdhetguide (Jääskeläinen, et al., 2015, s. 18) samt 

JämStöd (2007, s. 13) betonar vikten av att personalen får utbildning i jämställdhet. 

Trots detta finns det knappt något alls skrivet om hur skolorna ska gå till väga för att 

göra detta. I och med att jämställdhetsarbetet i finska skolor ännu är relativt nytt kunde 

det vara bra att de i jämställdhetsguiderna finns stöd för hur skolor kan gå till väga för 

att utbilda sina lärare. Det kunde även vara bra att de nationella jämställdhetsguiderna 

tar ställning till vad jämställdhetsutbildning innebär. Utbildning inom jämställdhet bör 

vara mer än att enbart ge kunskap om begreppet. Jämställdhet handlar även om en 

medvetenhet (Sandström et al. 2013) och pedagoger behöver få utbildning i 

genusmedvetenhet och om hur de kan arbeta i enlighet med det. Det är också viktigt 

att lärare öppet kan ge respons och stöda varandra under jämställdhetsarbetets gång 

för att verksamheten ska utvecklas (Heikkilä, 2013a; Heikkilä, 2013b, s. 90). 
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Heikkilä (2013b, s. 39) och Jääskeläinen et al. (2015, s. 58) skriver att alla i skolan bör 

vara involverade i jämställdhetsarbetet. Båda skolorna i denna studie har involverat 

lärarkåren i jämställdhetsarbetet. Skola 1 nämnde kort under intervjun att de 

presenterat jämställdhetsplanen för personalen under ett lärarmöte. Lärarna i Skola 1 

håller även några lektioner där de behandlar jämställdhet. Även Skola 2 har involverat 

hela lärarkåren, de har haft återkommande lärarmöten där de diskuterat 

jämställdhetsplanen samt arbetet med den. Alla lärare har även undervisat i 

jämställdhet ett antal gånger under läsåret. Det behöver finnas ett aktivt 

jämställdhetstänke hos lärare, och både Heikkilä (2013b, s. 54) och Sandström et al. 

(2013) har forskat i hur lärare agerar för att motverka jämställdhet. I deras forskning 

arbetar lärare aktivt med att utmana elevers könsstereotypa uppfattningar, detta arbete 

sker kontinuerligt under hela året. Heikkilä (2015, s. 104–105, 107) poängterar att 

jämställdhetsarbetet inte går att få överstökat på en dag, och att de inte enbart kan vara 

något som undervisas skilt. Både Skola 1 och Skola 2 verkar huvudsakligen ha arbetat 

med jämställdhetslektioner på basen av det som framkommer i skolornas 

jämställdhetsplaner och under intervjuerna med lärarna från respektive skola.  

Det är viktigt att skolans elever får vara delaktiga i jämställdhetsarbetet (Ryan et al., 

2013; Tainio et al., 2010). Båda skolorna har inkluderat eleverna i jämställdhetsarbetet 

men på lite olika sätt. Skola 1 har inkluderat eleverna i skolans jämställdhetsgrupp. 

Eleverna i jämställdhetsgruppen får tillsammans med lärarna diskutera kring vilka 

åtgärder skolan behöver vidta. Eleverna har även tillsammans med 

jämställdhetsgruppen sammanställt en elevenkät om trakasserier förekommer i skolan.  

Skola 2 har inkluderat eleverna i jämställdhetsarbetet genom elevrådet. Elevrådet har 

fått diskutera givna teman men de har inte fått vara med i utformningen av åtgärder 

och har därmed inte varit med påverkat arbetet så mycket. Ryan et al. (2013) 

konstaterade att diskussion kring jämställdhet med elever resulterar i att eleverna blir 

mer medvetna om genusets komplexitet. Ingendera skolan nämner att de inkluderar 

alla elever i olika jämställdhetsdiskussioner och kan då tänkas gå miste om en givande 

metod för att utveckla elevernas jämställdhetstänke. Jääskeläinen et al. (2015, s. 58) 

skriver att diskussion kring jämställdhetsfrågor tillsammans med skolans elever är en 

av de bästa metoderna för jämställdhetsarbete.  
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I Heikkiläs (2013b, s. 92) undersökning framkom det att en del föräldrar varit upprörda 

över det jämställdhetsarbete personalen bedriver och att föräldrarna uppmuntrat deras 

barn att inte bryta könsroller, därför kan skolor med fördel inkludera elevernas 

föräldrar i jämställdhetsarbetet (jfr Jääskeläinen et al., 2015, s. 58). Varken i 

jämställdhetsplanen eller under intervjun med skolans jämställdhetsansvariga 

framkommer det att Skola 1 varit i kontakt med föräldrarna. En orsak kan tänkas vara 

att skolan är ett högstadium och att föräldrakontakten minskar över lag i grundskolans 

högre årskurser. I jämställdhetsplanen i Skola 2 framkommer det att skolan meddelat 

samtliga elevers föräldrar om jämställdhetsarbetet, både via ett elektroniskt 

meddelande men även under ett föräldramöte. Genom att ta upp jämställdhetsarbetet 

under ett föräldramöte ges föräldrarna möjlighet att ställa eventuella frågor om 

jämställdhetsarbetet, vilket kan ses som positivt i och med att det minskar risken för 

missförstånd.  

När lärare skapar skolmiljön bör de ta jämställdhet i beaktande (Utbildningsstyrelsen, 

2014, s. 161). Syrjäläinen och Kujala (2010, s. 35) argumenterar för att det ännu idag 

finns brister i det undervisningsmaterial som används i finska skolor och Heikkilä 

(2013a) menar att skolor aktivt borde granska det material som används, eftersom en 

stor del av materialet ännu innehåller könsstereotypa uppfattningar. Det kom inte fram 

från någondera skolan att de granskat undervisningsmaterialet. Ur intervjun med 

jämställdhetsansvariga i Skola 2 framkom det att det att skolan hade 

färgläggningsbilder vars motiv bryter mot könsstereotypa normer. Utöver det nämner 

inte skolan något om skolmiljön eller läromedel.  

För att jämställdhetsarbetet ska utvecklas behöver skolan utvärdera hur väl de åtgärder 

de vidtagit fungerat (Heikkilä, 2013b, s. 39; Jääskeläinen 2015, s. 61). Skola 1 har 

genom en trivselenkät utvärderat hela verksamheten istället för att utvärdera de 

vidtagna åtgärderna skilt för sig. Detta kan eventuellt leda till att skolan enbart ser på 

resultaten och inte tar ställning till hur vät åtgärderna fungerat, och därmed inte heller 

ta ställning till hur åtgärderna kan förbättras. Skola 2 har inte utvärderat 

jämställdhetsarbetet. Skolan arbetar ännu med deras första jämställdhetsplan och 

enligt Jääskeläinen et al. (2015, s. 61) sker utvärderingen av verksamheten först när 

jämställdhetsplanen uppdateras. Detta kan vara en av orsakerna skolan inte ännu 

utvärderat dess verksamhet.  
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Jämställdhetsarbete är ännu nytt och i en utvecklingsprocess i Finland, och därför kan 

det i flera skolor ännu anses vara svårt att arbeta med jämställdhet. På basen av 

resultaten i denna studie kunde följande rekommendationer lyftas fram för skolors 

jämställdhetsarbete. 

Enligt tidigare forskning som lyfts fram i den teoretiska redovisningen i denna 

avhandling är genusmedvetenhet en förutsättning för ett gott jämställdhetsarbete 

(Heikkilä, 2013b, s. 39; Jääskeläinen et al., 2015, s. 18; Sandström et al., 2013). 

Jääskeläinen et al. (2015, s. 19) poängterar att genusmedvetenhet inte har ingått i alla 

lärares grundutbildning. Jämställdhetsarbetet innebär för en del lärare att de eventuellt 

behöver ändra sina arbetssätt och attityder. Det är något som är svårt att göra och det 

tar tid. I och med att jämställdhetsarbetet är ett så nytt fenomen i finska skolor kunde 

det därför vara bra att grundligt utbilda skolans personal i vad genusmedvetenhet och 

jämställdhet innebär.  

Eftersom jämställdhetsarbetet är nytt för en del lärare kunde skolorna med fördel även 

inkludera personalen i kartläggningen över skolans jämställdhetsläge. När lärare blir 

medvetna om att de inte behandlar elever jämställt eller att deras attityder inte främjar 

jämställdhet brukar lärare ändra på sitt beteende och sina attityder (Consugera, 2016; 

Heikkilä, 2013a). Om skolor inte genomför en kartläggning bland dess personal kan 

lärarna inte bli medvetna huruvida deras åsikter eller beteenden är jämställda eller inte.  

 

Lärares erfarenheter av jämställdhetsarbetet 

I Heikkilä (2013b) utrycker en del lärare att de inte orkar arbeta med jämställdhet eller 

att de anser sig vara färdiga med det. Detta stämmer överens med erfarenheterna av 

jämställdhet i både Skola 1 och Skola2. Under intervjuerna med respektive skolas 

jämställdhetsansvariga framkom det att skolorna haft svårt att engagera alla skolans 

lärare. Informanterna från Skola 1 berättade under intervjun att en del lärare upplever 

att jämställdhetsarbetet tillför ännu en arbetsuppgift de inte hinner med och att lärarna 

i skolan anser sig redan arbeta med jämställdhet. Jämställdhetsansvariga i Skola 2 

upplevde också att det varit en utmaning att få alla skolans lärare delaktiga i 

jämställdhetsarbetet. I Jääskeläinen et al. (2015, s. 58) betonas vikten av att alla i 

skolan är delaktiga i jämställdhetsarbetet men det nämns ingenstans hur skolorna kan 
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gå till väga för att förverkliga det. Detta kan ses som en brist i jämställdhetsguiden. 

Eftersom jämställdhetsarbete ännu är relativt nytt inom finska skolor kunde det vara 

bra att Utbildningsstyrelsens jämställdhetsguide ger skolorna stöd i hur de kan 

inkludera hela lärarkåren.  

Trots att lärarinkludering upplevts som svårt berättade jämställdhetsansvariga i Skola 

2 att kollegiet utryckt tacksamhet över att skolans jämställdhetsansvariga sammanställt 

en materialbank som skolans övriga personal får använda när som helst. I och med att 

jämställdhetsarbete i finska skolor ännu är ett relativt nytt fenomen kan en 

materialbank ge skolans lärare bättre förutsättningar för att arbeta med jämställdhet. 

Heikkilä (2013b, s. 12) och Heikkilä (2013a) har kommit fram till att lärare anser 

rektorns stöd som väsentligt, och att jämställdhetsarbetet kräver att rektorn uppmuntrar 

jämställdhetsarbetet utöver det ekonomiska. Detta stämmer överens med resultaten 

från Skola 2. Skolans rektor planerade verksamheten så att alla lärare fick ta del av 

jämställdhetsplanen, rektorn uppmuntrade lärarna att gå på jämställdhetsutbildningar 

och rektorn tillät även skolans jämställdhetsansvariga att införskaffa material som 

behandlar jämställdhet till skolan. 

Ett lyckat jämställdhetsarbete kräver systematik och långtidstänkande (Heikkilä, 

2013b, s. 30). Lärarna i Skola 1 har upplevt att deras jämställdhetsarbete saknar 

kontinuitet. Detta kan eventuellt bero på att skolans jämställdhetsansvariga byter varje 

år, eller att skolan har en ny jämställdhetsplan varje år.  

Tidigare forskning om jämställdhetsarbetes påverkan på elever tyder på att det oftast 

sker någon form av förändring hos eleverna (jfr Ryan et al., 2013, Giardos & Colyars, 

2012). Lärarna i Skola 2 har märkt under jämställdhetsarbetets gång att eleverna allt 

oftare kommer och berättar om deras problem. Lärarna har även märkt att eleverna står 

upp för varandra om de anser att någon blir behandlad på ett orättvist sätt. Detta 

korrelerar med Ryan et al. (2013) samt Giardos & Colyars (2012) forskningsresultat 

om att jämställdhetsarbete påverkar eleverna.  
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6.2 Metoddiskussion 

 
Syftet med denna pro gradu avhandling var att skapa en situationsbild beträffande 

skolornas jämställdhetsarbete samt att undersöka vilka erfarenheter lärare har av 

jämställdhetsarbetet. Jag anser att avhandlingen undersöker det den ämnar undersöka 

i den mån som datamaterialet ger möjlighet till. Ett mer omfattande empiriskt material 

skulle ge en utförligare bild av läget i finlandssvenska skolor. 

Studien är gjord som en kvalitativ undersökning, vilket innebär att forskaren beskriver 

ett fenomen i dess kontext för att sedan få en djupare förståelse av fenomenet (Justesen 

& Mik-Meyer, 2011). I denna studie undersöks skolors jämställdhetsarbete och deras 

jämställdhetsplaner. För att få en djupare förståelse av fenomenet ställs skolornas 

arbete och jämställdhetsplaner i relation till två jämställdhetsguider.  

Som forskningsansats valdes en hermeneutisk förståelse. Hermeneutik lämpar sig bäst 

när forskaren ämnar undersöka informanters erfarenheter av ett fenomen (Westlund, 

2015, s. 71). Denna studie söker en förståelse av skolors jämställdhetsarbete samt 

lärares erfarenheter av arbetet.  

I hermeneutiska undersökningar utgör ofta texter av olika slag det empiriska materialet 

(Westlund, 2015, s. 74). I denna studie utgör två intervjuer, två jämställdhetsplaner 

och två jämställdhetsguider det empiriska materialet. Forskaren behöver ta ställning 

till att texters innehåll inte uppkommit ur ett tomrum. Det kan finnas stora skillnader 

på en text som skrivits i en lugn miljö och en stressad miljö (Westlund, 2015, s. 75). I 

denna studie kan jag inte ta ställning till i hurdan situation jämställdhetsplanerna eller 

jämställdhetsguiderna skrivits i. Det jag kunnat påverka är i vilken miljö jag analyserat 

texterna i. Jag har tagit mig tid att läsa texterna flera gånger samt undvikit att göra det 

i situationer där jag är under tidspress.  

Som datainsamlingsmetoder användes intervju samt dokumentanalys. I denna studie 

lämpade det sig att använda intervju som datainsamlingsmetod, eftersom jag var 

intresserad av att söka svar på frågor om jämställdhet, privilegierad information samt 

lärares uppfattningar om skolans jämställdhetsarbete (jfr. Denscombe, 2016, s. 265). 

Med privilegierad information menas information enbart enstaka personer kan bidra 

med. I denna studie innebär det information som enbart skolans jämställdhetsansvariga 
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har möjlighet att bidra med. I och med att jag söker information som enbart ett fåtal 

individer kan bidra med är intervjun en så kallad expertintervju. I detta fall kan skolans 

jämställdhetsansvariga ses som experter inom den egna skolans jämställdhetsarbete. 

Det intressanta är att jämställdhetsarbete inom finska skolor ännu är i ett 

utvecklingsskede. Ur intervjuerna framkom det att de jämställdhetsansvariga i Skola 1 

och Skola 2 själva är i en utvecklingsprocess, men trots det behöver de i skolan agera 

som experter.  

Fördelar med intervju är att den är relativt fri och ger informanten möjlighet att 

utveckla sina idéer och tankar. I en semistrukturerad intervju, som användes i denna 

studie, kan informanten ta upp det hen anser vara viktigt. Detta kan även påverka 

studiens tillförlitlighet. När informanten ges frihet att ta fasta på det hen anser viktigt 

är det svårt att rekonstruera intervjun. Datat påverkas delvis av den sociala kontexten. 

(Denscombe, 2016, s. 288–289.) Genom att utföra intervjun i ett enskilt rum och utan 

tidspress eliminerade jag några faktorer som kunde påverka intervjuns sinnesstämning. 

En annan nackdel med intervjun är att den kan påverka studiens trovärdighet negativt, 

eftersom forskaren inte kan vara säker på om det informanten säger verkligen stämmer 

överens. Genom att även använda dokument som datainsamlingsmetod kan intervjun 

och skolans jämställdhetsplan komplettera varandra och på så sätt öka studiens 

trovärdighet. När en forskare använder flera datakällor kallas det för triangulering. 

Forskaren vill genom triangulering kontrollera att resultatens giltighet och relevans är 

så fullständig som möjligt. (Bryman, 2016, s. 468). I denna avhandling har 

triangulering använts för att skapa en mera komplett situationsbild av 

jämställdhetsarbetet i skolorna, än vad som varit möjligt på basen av de två skolornas 

jämställdhetsplaner och intervjumaterialet. 

Dokumentanalys lämpar sig som datainsamlingsmetod när forskaren vill ta reda på hur 

ett specifikt dokument blir till eller studera själva innehållet i dokumentet (Justen & 

Mik-Meyer, 2011, s. 105). Denna studie intresserar sig för hur skolorna utformat 

jämställdhetsplanerna samt vad de innehåller och ställer det sedan i relation till två 

jämställdhetsguiders innehåll. Fördelar med forskning baserad på dokument är att de 

flesta dokument finns lättillgängliga. I denna studie var jämställdhetsguiderna lätta att 

få tillgång till i och med att de går att hitta på internetet. Jämställdhetsplanerna var å 

andra sidan inte lika lätta att få tillgång till i och med att så gott som inga skolor har 
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offentliggjort sina jämställdhetsplaner. Jag kontaktade 25 skolor varav två gick med 

på att delta i min studie och därmed dela sin jämställdhetsplan med mig. En nackdel 

med dokument som data är att dokumentets trovärdighet inte alltid går att säkerställas. 

I denna studie är ena jämställdhetsguiden producerad av Finlands utbildningsstyrelse 

och den andra är en del av Sveriges offentliga utredningar.  

 

6.2.1 Begränsningar 

Avsikten var att utgå från ett bredare empiriskt material, men endast två skolor valde 

att delta i undersökningen. I och med att det empiriska materialet var litet gick det inte 

att få en generell bild över finlandssvenska skolors jämställdhetsarbete. Intentionerna 

med studien blev istället att synliggöra de frågeställningar som fanns bland skolorna 

och ställa dem i relation till nationella jämställdhetsguider.  

Litteraturen som använts i det teoretiska kapitlet av denna avhandling är delvis baserad 

på studier som behandlar daghem. Orsaken till att sådana forskningsresultat togs med 

i den teoretiska delen är att det inte ännu finns så mycket jämställdhetsforskning gjord 

inom grundskolans lägre årskurser. I och med att det inte finns lika mycket forskning 

om jämställdhet inom skolväsendet finns det inte evidens på att de jämställdhetsfrågor 

som tas upp i daghem liknar de som finns i skolor. Man kan dock anta att det som är 

aktuellt gällande jämställdhetsarbete inom daghem även är aktuellt inom skolväsendet. 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att undersöka vad lärare generellt vet om dess skolas 

jämställdhetsplan och jämställdhetsarbete. I denna undersökning intervjuade jag de 

lärare som var insatta i skolornas jämställdhetsarbete. I och med att flera studier 

betonar vikten av att hela skolan arbetar med jämställdhet kunde det vara intressant att 

veta vad övriga lärare vet om skolans jämställdhetsarbete. Det vore även intressant att 

kartlägga lärares generella kunskaper om genusmedvetenhet. Båda 

jämställdhetsplanerna som användes i dennas studie betonade att lärare behöver vara 

genusmedvetna för att kunna arbeta med jämställdhet. Det kunde därför vara intressant 
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att veta huruvida lärare är genusmedvetna eller inte och därmed veta hurdana 

förutsättningar de har för att kunna arbeta med jämställdhet.  

Det skulle även vara intressant att undersöka hur skolor kan utveckla hela 

organisationens jämställdhetsläge, så att det skulle gå från det Heikkilä (2013b) kallar 

för privata steget till det externa steget där hela skolan tillsammans är med och 

utvecklar jämställdhetsarbetet. Det vore intressant att se hur skolan kan utveckla 

personalens medvetenhet så att jämställdhetsarbetet blir en gemensam praxis bland 

hela kollegiet och på så sätt nå en mer extern nivå av jämställdhet.  
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Bilaga 1  

 

Intervjufrågor 

 

Hur har jämställdhetsplanen blivit till och vad är dess innehåll? 

 

1. Hur skulle ni beskriva processen i utarbetandet av jämställdhetsplanen? 

2. Vad tror du/ni, känner alla lärare till skolans jämställdhetsplan? 

Ja→  

 Hur har ni fått ta del av den? 

Nej→ 

 Varför inte? 

 

3. År 2020 ska jämställdhetsplanen revideras, har ni redan idéer på vad den ska   

 innehålla, visioner/planer för fördjupade? 

Ja→  

 Vad har ni diskuterat? 

 På vilka grunder gör ni förändringar? 

 Nej→  

 När tror ni att skolan börjar ta itu med revideringen? 

 

Vilka metoder har skolan vidtagit för att uppnå målen för jämställdhet de ställt upp i 

jämställdhetsplanen?  

1. Har ni i skolan en ansvarsfördelning i hur ni arbetar med jämställdhet? 

Ja→  

 Vilka mål har ni arbetat med och hur? 

 Vem är det som arbetat med jämställdhet? 

 

 Nej → Varför inte? 

 

2. I jämställdhetsplanen står det att ni använt dessa metoder ____. Kan ni berätta

 mera ingående om dem? 

  

3. Har ni gjort något annat utöver det som står i er jämställdhetsplan? I så fall vad? 

 

4. Har hela personalen varit delaktig i jämställdhetsarbetet? 

Ja→ 

 Hur har det fungerat? 

 Vem har gjort vad? 

 

Nej→



 

 Vem är det som har arbetat med jämställdhet? 

 Varför tror ni att det fallit på enskilda personer? 

 

5. Finns det något ni anser att skolan kunnat göra annorlunda? 

Ja→ 

 Vad i så fall, och hur? 

 Nej→  

 Varför inte?  

 

6.  Har ni dokumenterat någon process?  

 

Vilka metoder upplever skolan att har varit fungerade och vilka svårigheter har uppstått 

under jämställdhetsarbetet? 

 

1. Bland de arbetssätt ni använt, vilka har varit fungerande och på vilket sätt? 

2. Vad har varit knepigt, särskilt utmanande under ert arbete med jämställdhet? 

3. Upplever ni att ni sett någon förändring hos eleverna, i skolan eller bland personal 

under jämställdhetsarbetets gång? 

 Ja→  

 Hur? 

 Vad tror ni orsakat förändringen? 

 Nej→  

 Varför tror ni att det inte skett någon förändring? 

 

4. Har ni stött på protester, olika åsikter från någon när ni arbetat med jämställdhet? 

Ja→  

 Hurdant motstånd? 

 Hur har ni hanterat det? 

Nej→  

 Varför tror ni att ni klarat er utan motstånd? 

 Varför tror ni att ni inte haft någon som motsatt sig ert 

jämställdhetsarbete? 

 

Något ni vill tillägga som vi inte diskuterat? 

 


