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- arbeta genussmart i Kalmarsunds gymnasieförbund
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Inledning
Att arbeta för att uppnå en jämställd verksamhet i skolan är för många en självklarhet och något som är naturligt och som
sker varje dag. Det kan också vara en utmaning och svårt att veta VAD och HUR vi ska göra.
Framför dig har du ett material som riktar sig till dig som på olika sätt arbetar i Kalmarsunds gymnasieförbund. Materialet
är tänkt som ett stöd för hur du på ett systematiskt sätt integrerar jämställdhet så att arbetet åstadkommer en förändring i
riktning mot en mer jämställd verksamhet. Materialet ger dig kunskap om genus och jämställdhet samt redskap för att bli
medveten om ojämställda strukturer men framförallt är syftet att ge dig verktyg för att systematisera arbetet.
Materialet är en hjälp på vägen för att VARA och GÖRA genussmart!
Varsågod!

JÄMSTÄLLDHETSVISION
Kalmarsunds gymnasieförbund är en
jämställd organisation vilket skapar en
effektiv och attraktiv verksamhet.
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Bakgrund
Kalmarsunds gymnasieförbund har sedan 2009 arbetat systematiskt med jämställdhet. Det innebär att förbundets alla
verksamheter integrerar jämställdhet i beslutsunderlag, i
rutiner och arbetssätt, i styrdokument och uppföljning samt i
alla bemötandefrågor. Målet är att jämställdhet ska genomsyra hela verksamheten och därmed öka kvaliteten för pojkar
och flickor, män och kvinnor. Arbetet utgår från nationella,
kommunala och förbundsspecifika jämställdhetsmål, samt
läroplansmål.
Läsåret 2007-2008 genomfördes ett utbildningsprojekt,
Jäm(n)t i skolan, som innebar att all kompetensutveckling
ägnades åt genus och jämställdhetsfrågor. Projektet innebar
workshops, föreläsningar och ett antal genuspedagoger
utbildades. Här la gymnasieförbundet en viktig kunskapsbas
som kunde utvecklas med hjälp av nya projekt under åren
2009-2013, Hållbar Jämställdhet. Projekt Hållbar Jämställdhet fokuserade på att implementera jämställdhetsperspektiv
i ordinarie rutiner samt öka medvetenhet och kunskap om
jämställdhetsintegrering. Det innebar bl.a. att skapa ett
nätverk och en organisation för arbetet med jämställdhet, och att sprida kunskapen vidare till personalgrupper.
Förbundsstyrelsen arbetade fram budget och styrdokument
som innefattade en politisk vision och särskilt prioriterade
fokusområden. Jämställdhet är ett av verksamhetens områden där tydliga och mätbara mål som följs upp årligen.
Vad har projektet inneburit för GÖRA-perspektivet?
Projektet var organiserat utifrån en ”husmodell” – som
innebar att jämställdhet skulle genomsyra förbundets olika
processer. Får att nå detta genomfördes olika typer av sprid-

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY

Män och kvinnor, flickor och pojkar i Kalmarsunds
gymnasieförbund behandlas likvärdigt, utan förutfattade
meningar kring kön. Elever/studerande och personal skall
känna trygghet och lika värde, kvinnor/flickor och män/
pojkar har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter.

ningsaktiviteter i syfte att öka kunskap och medvetande så
anordnades t.ex. teater och föreläsningar, så som Vardagens
dramatik, Sara Claes i skolan, Charlotte Signahl, Mia Heikilää,
Lars Einar Engström, Fotbollsbögen. För att stötta enheternas
konkreta jämställdhetsarbete skapades ett nätverk av personal som månadsvis träffas i syfte att stötta enheterna, skapa
samsyn och kompetensutvecklas. För att öka kunskapen om
jämställdhet som styrningsfråga hade vi utvecklingsdagar
för chefer, rektorer och håjjare. En logga och en hemsida
skapades i syfte att kommunicera jämställdhetsarbetet.
Analyser av personalstatistik, betyg, trivsel, utbildningskatalog togs fram och förändringar genomfördes. Skolorna
har utvecklat olika typer av insatser för att förstärka jämställdhetsperspektivet, ex läsprojekt, analyser av miljö, sex
och samlevnadsprogram och elever har skapat utställningar
och ämnesövergripande genusprojekt. Hållbar Jämställdhet
skapade även handlingsplaner för aktiviteter och långsiktig
uppföljning, t.ex. studie och yrkesvägledning.
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Övre bild: Stagneliusskolans elevers utställning på konstmuseét ”Genius”.
Nedre bild: Stagneliusskolans elever i
SP3 tar emot Kalmar Kommuns
jämställdhetspris 2011 för sin utställning Genius.

© Jörgen Axelsson

Lars-Einar Engström föreläste om sexism.
© Helen Nilsson
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Together - programförklaring

2014 övergick förbundets jämställdhetsarbete från projektform till förvaltningsform, projekt Hållbar Jämställdhet blev
program för ”together”. Det innebär att upprätthålla olika stödfunktioner, förstärka rutiner kring uppföljning av jämställda
resultat, skapa analysmetoder och att implementera verktyg och redskap.

”together” innebär att:
• Jämställdhet är ett av styrelsen prioriterade utvecklingsområden
• Jämställdhetsarbetet följs upp via nyckeltal
• Det finns en organisation med jämställdhetsutvecklare ”Håjjare” på varje skola som deltar i ett förbundsövergripande
nätverk för samverkan, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte
• Håjjaren har en uppdragsbeskrivning som går ut på att tillsammans med rektor driva utvecklingsarbetet
• Det finns tillgängliga stödfunktioner för arbetet: checklistor, håjjarepaket och hemsida
• Undervisning bedrivs utifrån ett normkritiskt perspektiv
• Jämställdhetsperspektiv finns som underlag i alla beslut, i rekrytering, i kompetensutveckling, i samverkansformer och på
arbetsplatsträffar
• Jämställdhetsplan med både personalperspektiv och elevperspektiv ingår i ordinarie kvalitetsuppföljning
• All statistik är könsuppdelad och jämställdhetsanalyser används som underlag till beslut, resursfördelning och planering av
verksamheten
• Visuell information, bilder och publikationer, är säkrade utifrån ett genusperspektiv

Tjejer har som grupp bättre
betyg i alla ämnen utom i
idrott och hälsa2.

Dubbelt så många tjejer som
killar upplever stress och
ångest över skolarbete och
utseende samt äter antidepressiva medel13.

Endast 15 % av gymnasieelever går på program som
är kvantitativt jämställda2.
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Varför jobba med jämställdhet?
…för att skollagen och våra styrdokument säger det…

NATIONELLA JÄMSTÄLLDHETSMÅL

Sedan 2005 har Sverige nationella jämställdhetsmål som all offentlig verksamhet ska arbeta för att nå:
Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv
Det innebär:
En jämn fördelning av makt och inflytande
Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattande.
Ekonomisk jämställdhet
Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk
självständighet livet ut.
Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

© Jenny Persson
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JÄMSTÄLLDHET I LÄROPLAN LPF-11
”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmundras att utveckla sina intressen utan fördomar
om vad som är kvinnligt och manligt.”
JÄMSTÄLLDHETSMÅL I KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND
Förbundets jämställdhetsmål finns i budgetdokumentet, som gäller alla medarbetare och studerande i Kalmarsunds gymnasieförbund.
Du hittar jämställdhetsmål och uppdrag här: Jämställdhetsmål GYF

ATT ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET ÄR VIKTIGT...

”Håjjare”
Ola Jonsson Sennefjord, Studieyrkesvägledare på Lars Kaggskolan
Vad innebär jämställdhet för dig?
Att man har samma förutsättningar i livet
oavsett kön i livets olika situationer!

….för att det helt
enkelt blir bättre
då…!

…för att vi ska kunna
utvecklas som individer, utan
begränsningar utifrån kön

..för att verksamheter kan
nyttja bredare och olika kompetenser från erfarenheter av
att vara män och kvinnor …för att vi blir mer
effektiva i jämställda
arbetsgrupper
…för att det är
en demokrati,- och
rättighetsfråga …för att vi mår
bättre i jämställda
arbetsgrupper

Vad är den viktigaste jämställdhetsfrågan för
dig just nu, i samhället? I skolans värld?
Ingen fråga är mer viktig än en annan! Det är
helhetsperspektivet som är viktigt och detta
gör att varje enskild fråga blir viktig!
Vad är din drivkraft till att arbeta med
jämställdhet, som håjjare?
Hmm...ärligt talat vet jag ej! Skulle tro att
det är för att rättvisefrågan är en viktig del
och då oavsett kön. Drivkraften bara finns
där!
På vilket sätt jobbar du aktivt för att
jämställdhetssäkra din yrkesroll?
Genom att dagligen ha det i sitt tänk blir det
en naturlig del som alltid finns med i tanke
och handling!
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Att gå från ojämställdhet till jämställdhet
Skolans styrdokument är tydliga för arbetet men det kan vara svårt att veta
HUR vi ska GÖRA. Ett aktivt och systematiskt jämställdhetsarbete innebär
att fokus ligger på ”GÖRANDET”. Men för att kunna göra jämställdhet så
krävs vissa förutsättningar, t.ex. kunskap om sakfrågan.

”Håjjare”
Daniel Åkerblom, lärare i
naturkunskap och geografi på
Stagneliusskolan

Uttrycker den här bilden jämställdhet på våra skolor?

Att se
Det är lätt att av vana och tradition tänka ”jamen vi är ju så jämställda redan” och för att få syn på ojämställdhet måste vi ta på våra genusglasögon.
Med kunskap i ryggen kan vi börja observera vår verklighet utifrån ett genusperspektiv. Genus är ett etablerat forskningsområde där genusbegreppet används som en analytisk kategori som belyser strukturer och maktordningar mellan gruppen män och kvinnor. I forskningen används begreppen
kön och genus. Utgångspunkter för forskningen är teorier om isärhållandets
mekanismer och över och underordning av genus. Kön beskriver de fysiska organ hos individer som bestäms utifrån våra olika könsceller. Genus
beskriver istället det sociala ”könet” – alltså de förväntningar och föreställningar som definierar individer utifrån vad som betraktas som manligt och
kvinnligt. Genus är konstruktioner som återskapas och förändras över tid. Ett
jämställdhetsarbete handlar inte om att förändra individers biologiska kön,
utan fokuserar på att förändra begränsningar som finns utifrån genus och
kön.

GENUSSMART

Begreppet genussmart myntades av fritidsgårdarna i Kalmars arbete
(2010-12) med att skapa en verksamhet som är attraktiv och utvecklande
för både killar och tjejer, det vill säga jämställdhetssäkrad. Men vad betyder
jämställdhet? Jämställdhet är ett tillstånd där män och kvinnor har samma

Vad innebär jämställdhet för dig?
Att alla har samma rättigheter och skyldigheter. Det ligger nära mänskliga rättigheter
för mig.
Vad är den viktigaste jämställdhetsfrågan för
dig just nu, i samhället? I skolans värld?
I samhället så är det den pågående diskussionen kring rättvisa i världen. Indelningen
i nord och syd när det gäller mer utvecklade och mindre utvecklade länder, hur
detta hänger ihop med fördelningen och
användningen av resurser (naturresurser).
Stort fokus ligger på att göra jämställdhets
frågan till ett huvudutvecklingsmål i FN:s
arbete med målen efter millenniemålen.
Konkret så kan det vara att om man ordnar
en tvättmaskin så kommer man frigöra tid
som leder till att föräldrar (kvinnor...) kan
hjälpa barnen med skolarbete.
Vad är din drivkraft till att arbeta med
jämställdhet som håjjare?
Hänger ihop med övrigt värdegrundsarbete
alla lärare gör (borde göra...). Ska vi utbilda
elever till bättre medmänniskor så måste vi
själva också leva upp till målen.
På vilket sätt jobbar du aktivt för att
jämställdhetssäkra din yrkesroll?
Lyfter frågor i de rum jag kan. Väcker tankar
hos elever, måste det vara så här? Varför?
Hur skulle det kunna vara istället? Varför är
det inte som vi vill?
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rättigheter, skyldigheter och möjligheter på livets alla olika områden. Den
definitionen ger oss kanske inte en så tydlig bild av hur det ser ut rent konkret.
Varje verksamhet bör alltså, utifrån ett normkritiskt perspektiv studera sig själv
och fundera på ”vad är problemet och vad bör åtgärdas”. Men för att kunna
göra det krävs kunskap om makt, genusmönster, strukturer som skapar isärhållande och under och överordningar. Skolan och förskolan är en plats där kön
och genus skapas och reproduceras men också ett bra forum för att omskapa
och utmana rådande system och normer kring genus. Just normer för pojkar
och flickor inverkar på handlingsmöjligheter, utbildningsval, kamratrelationer,
skolprestationer, möjligheter för att tillgodogöra sig utbildningsinslag och
grundas ofta på stereotypa och heteronormativa antaganden om vad som är s.k
typiskt manligt eller kvinnligt.
Konkret kan ett jämställdhetsarbete i skolan handla om att problematisera vilka normer och värderingar som reproducerar jämställdhet resp. ojämställdhet.
Hur reproduceras genus i klassrummet? Av lärare? Av kamrater? I samtal mellan
vuxna i skolan om elever? På idrotten? På skoldansen? I jargong och skämt?
Genusskapandet behöver uppmärksammas i både undervisningssituationer
och i informella samtal. Det kan handla om att aktivt och tydligt integregrera
likabehandlingsuppdraget inom ordinarie undervisningstimmar i klassrummet
och inte som någon
enstaka ”happening” som
eldsjälar genomför en
gång per termin.
Det kan handla om
att förändra rutiner,
metoder, diskussioner,
kunskapskontroller, urval
av ämnen så att de säkras
utifrån ett jämställdhetsperspektiv och inte
innehåller exkluderande
strukturer.

”Håjjare”
Anne Hegender, Gymnasiesärskolan
Vad innebär jämställdhet för dig?
Att få vara den man är och göra det
man är intresserad av oavsett kön.
Vad är den viktigaste jämställdhetsfrågan för dig just nu, i samhället?
I skolans värld?
Att få möjlighet att utbilda sig till det
man vill och sen få chans att arbeta
med det, oavsett kön. Delat chefsskap
så fler kvinnor vill ta en chefsposition.
Skulle gagna alla chefer att inte vara
ensamma.
Vad är din drivkraft till att arbeta med
jämställdhet som håjjare?
Lika rätt för alla, hänger mycket samman med likabehandling för mig. I mitt
arbete med ungdomar med funktionsnedsättningar kämpar vi hela tiden mot
diverse fördomar. Då är arbetet med
att varje individ ska få vara den man är
viktig och också att uppmuntra till att
våga gå sin egen väg. Ungdomarna vill
vara ”normala” då är det lätt att välja
könsstereotypt för att inte sticka ut.
På vilket sätt jobbar du aktivt för att
jämställdhetssäkra din yrkesroll?
Genusnätverkets diskussioner, läsa
genuslitteratur, ha på genusglasögonen när jag läser tidningar, läromedel,
annan litteratur.
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”Jämställdhet är något vi ska göra i varje tid,
i varje möte och i varje ögonblick”

© Caroline Holmström

När det gäller jämställdhet och skola lyfter utredningarna
Delegationen för jämställdhet och Män och jämställdhet
framförallt fram följande utmaningar:
• Könade utbildningsval och programval
• Könskillnader i skolprestationer
• Olika karaktär för psykisk ohälsa för tjejer och killar
• Olikheter i stödåtgärder för killar och tjejer
• Kränkningar och trakasserier
• Integrering av genusmedveten undervisning,
pedagogik och didaktik
Att mäta jämställdhet kan vara svårt. Jämställdhet har både
en kvalitativ och en kvantitativ aspekt som tillsammans
utgör indikationer för graden av jämställdhet. Målet är att
uppnå en 60-40 procents fördelning av män och
kvinnor, killar och tjejer – allt annat blir kvinnodominerat
alt. mansdominerat och kan därmed utgöra ett hinder för
att män och kvinnors erfarenheter, kunskap och värderingar
tas tillvara. Ett viktigt redskap för att få syn på strukturer är
att konsekvent räkna antal män och kvinnor, att använda
könsuppdelad statistik. Att mäta den kvalitativa aspekten
är svårare men ger en fördjupad bild av verksamheten, då vi

djupstuderar t.ex. maktordningar, individuell och subjektiv
upplevelse, villkor, normer och värderingar.
Jämställdhet fokuserar på kön/genus, till skillnad från
jämlikhet som innefattar alla diskrimineringsgrunder (etisk
tillhörighet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet,
funktionshinder, kön och ålder). Ett förändringsarbete i
riktning för ett jämställt samhälle bör dock relateras även
till de andra diskrimineringsgrunderna. Jämställdhetsarbete
handlar inte bara om grupper av män och kvinnor, tjejer och
killar. Ett effektivt arbete med jämställdhet innebär även ett
arbete som systematiskt inkluderar individer som kanske
inte per automatik definierar sig som man respektive kvinna.
Jämställdhetsarbetet behöver förhålla sig till både grupper
och individer för att inte riskera att utgå från grupper av pojkar och flickor som om de var enhetliga. Syftet är att arbetet
med jämställdhet och likabehandling är att det ska bidra
till att bredda normer kring kön och identitet, att motverka
snäva kategoriseringar så att genusdefinitioner inte ska
vara begränsande. Utmana ”boxen” ! Likabehandling och
jämställdhetsarbete får inte bara var något som vi ”i hjärtat
är för”, utan ska vara något som är synligt i HUR vi gör och
varför vi gör som vi gör…
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FÖR ATT FÅ EN DJUPARE BESKRIVNING AV GENUSTEORIER, KLICKA HÄR:
Genus, mönster och teorier3
David Tjeder, historiker och genusforskare (40 min)
CRASH COURSE om kön, genus, jämställdhetsintegrering och heteronorm4
Frida Sandahl, sociolog och genusvetare (40 min)

FÖR ATT FÅ EN DJUPARE BESKRIVNING AV JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING KOPPLAT TILL SKOLA,
KLICKA HÄR:
En jämställdhetsanalys av skolan5
Torbjörn Messing, jämställdhetssakkunnig (6 min)
Om kön, genus och skolprestationer6
Inga Wernersson, professor i pedagogik (35 min)
För en jämställd skola7
Skolverket. Del: Kunskapsområde (12 min)
För en jämställd skola8
Skolverket. Del: Bemötande (12 min)

”Jämställdhet i skolan handlar om att
reellt ge flickor och pojkar lika mycket
makt och möjligheter till lärande och
utveckling”
Mia Heikkilä fil.dr och lektor i pedagogik

”Även de lärare och chefer som
tror att de är neutrala kring genus
behandlar i stor utsträckning elever
olika utan dess medvetenhet”
Joachim Håkansson, förbundschef,
Kalmarsunds gymnasieförbund

”Håjjare”
Emelie Uggla Waldenström,
bibliotekarie
Vad innebär jämställdhet för dig?
Jämställdhet för mig handlar om rättvisa,
att alla människor ska ha lika förutsättningar, rättigheter och skyldigheter.
Vad är den viktigaste jämställdhetsfrågan
för dig just nu, i samhället?
I skolans värld?
I skolan, liksom i övriga samhället, är det
viktigt att arbeta för att synliggöra de
strukturer som styr oss. Vi måste skapa ett
öppnare och mer tolerant klimat där det
är okej att få bryta mot rådande normer!
I skolan blir det väldigt konkret när man
jämför hur flickor och pojkars betyg skiljer
sig åt.
Vad är din drivkraft till att arbeta med
jämställdhet, som håjjare?
Att jag varje dag ser hur styrda vi blir av
normer och könsfördomar. Och att jag
ser mina egna barn skolas in i stereotypa
könsroller och mönster väldigt tidigt i livet.
Jag blir arg över hur synen på jämställdhet
i samhället ibland verkar gå bakåt och
hatet mot starka kvinnor ökar.
På vilket sätt jobbar du aktivt för att
jämställdhetssäkra din yrkesroll ?
Man måste hela tiden medvetandegöra
och kämpa mot sina egna omedvetna och
djupt rotade könsfördomar. På biblioteket
är det t.ex. lätt att förledas av förutfattade
meningar att män vill läsa en typ av böcker
och kvinnor en annan.
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Att göra
När kunskapsbasen är lagd går vi vidare till själva görandet.
Jämställdhetsintegrering är en internationellt antagen metod för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i all planering, i alla beslutsunderlag, i allt bemötande och i alla viktiga
processer som utmärker en verksamhet, t.ex. undervisning.

TRAPPMODELLEN

För att genomföra förändring behöver arbetet systematiseras. Modellen ”Trappan” ger bra stöd. Varje steg markerar vilka olika delar som måste genomföras och i vilken ordning.12
5. UTVÄRDERA
4. FÖRÄNDRA
3. SÄTTA MÅL
2. KARTLÄGGA
1. KUNSKAP

Steg 1:

Kunskap om genus, jämställdhet och jämställdhetsintegrering är
basen i förändringsarbetet. Viktigt att de som ska göra arbetet har
forskningsbaserad kompetens om genussystem.

FÖR EN BESKRIVNING AV JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SOM METOD, KLICKA HÄR:
Vikten av tydlig styrning i arbetet,9
Gertrud Åström, ordförande i Svensk kvinnolobby om (10 min)
Om jämställdhetsintegrering i praktiken,10
Sveriges kommuner och landsting. Startpaket för Hållbar
Jämställdhet (15 min)
Om jämställdhetsintegrering i praktiken11
Praktiska tips och erfarenheter. Sveriges kommuner och
landsting (15 min)

Steg 2:
Inventera verksamheten. Var tror vi att vi hittar ojämställdhet? Var tror vi att minsta möjliga arbetsinsats gör störst
effekt? Välj kartläggningsområde. Vad vill vi studera
djupare, vad är problemet? Genomför kartläggningen
(observationer, statistik, intervjuer) och analysera utifrån
genusmönster och jämställdhetsmål.
Steg 3:
Vad vill/behöver vi göra för förändringsarbete, för att nå
högra kvalitet? Sätt upp mål, bryt ner läroplansmål i konkreta och SMARTA (specifika, mätbara, accepterade,
realistiska, tidsbestämda) aktivitetsmål och effektmål!
Planera aktiviteter för att nå målet. Förankra hos skolledning, förvaltningsledning. Kommunicera arbetet och målen
tydligt i personalgruppen.
Steg 4:
Genomför och förändra! Det kan handla om nya rutiner,
arbetsätt, att förändra dokument, genomföra utbildningsinsatser, ändra i miljöns utformning….
Steg 5:
Vad blev resultatet? Utvärdera! På vilket sätt blev det mera
jämställt? Vem har ansvar för att värdera framgången av
utvecklingsarbetet? Vem ska göra utvärderingen? Sprid de
goda exemplen till kolleger, chef och politiker.
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Att börja
Det kan vara svårt att veta var vi ska börja. Här finner du
exempel på områden som kan observeras och diskuteras.
Använd dem för att hitta egna utvecklingsområden, vissa kan med fördel kombineras för att få en
tydligare bild av verksamheten. Viktigt att de anpassas efter
varje verksamhet så det ni väljer att göra blir så konkret som
möjligt! Ett gemensamt syfte för alla exempel är att synliggöra ojämställdhet och begränsande genusmönster.
1. Kartlägg betyg och måluppfyllelse:
Hur ser betygsutvecklingen ut för killar och tjejer?
2. Observera graden av jämställdhet i
undervisningsgruppen:
Språk, talutrymme, tilltal, bemötande och rörelsemönster.
Vem gör vad vid ”fria aktiviteter”? Upplevelse av jämställdhet?
3. Observera graden av jämställdhet i personalrummet och vid personalmöten:
Vem har talutrymme? Vilka hierarkier finns? Vem bestämmer? Normer och värden i gruppen? Härskar-, och främjarteknik?
4. Kartlägg vilka arbetsmetoder som används i skolan
för att främja jämställdhet:
På vilket sätt är pedagogiken genusmedveten? Används
material på ett medvetet sätt? Används kompensatorisk
metodik? Används talrunda? Används riktade och målsökande aktiviteter? Normkritik? Vilket språk används, hur tilltalas
killar och tjejer? Hur sker tillsägelse, vilken hjälp får killar och
tjejer? Vilka krav ställs?
5. Granska läromedel ur jämställdhetsperspektiv:
På vilket sätt främjar undervisningsmaterial
jämställdhet? Normkritiskt perspektiv?
6. Kartlägg specialpedagogiska insatser:
Vem får vad på vilka villkor? Vilka värderingar och normer
ligger bakom? Hur beskrivs killar och tjejer i åtgärdsplaner?
Hur ser processen ut?

7. Observera och kartlägg miljön killar och tjejer
vistas i:
Rörelsemönster i olika delar av skolbyggnaden. Upplevelse
av trygghet? Frekvens av trakasserier? Möblering och maktpositioneringar?
8. Kartlägg trivselenkäter:
Hur upplever killar och tjejer sin skolsituation? Trivsel och
hälsa? Inflytande och ansvar? Rättigheter och skyldigheter?
9. Observera studie- och yrkesvägledningen:
På vilket sätt uppmuntras elever att pröva och utveckla sin
förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet?
Hur främjas otraditionella studie- och yrkesval? Kartlägg
könsfördelningen vid valbara moment i utbildningen.
10. Gör en genusanalys av gymnasievalen:
Hur väljer killar och tjejer utbildning och yrke? Varför?
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11. Gör en genusanalys av gymnasieskolans informationssatsningar:
Hemsida, utbildningskatalog och olika typer av information?
Oavsett vilket område du väljer att studera och
kartlägga, så är det viktigt att ha följande frågeställningar med sig:

• Vilka normer, attityder och värderingar finns och påverkar

för vad vi tror är typiskt för tjejer och killar? Lägg ett normkritiskt perspektiv på din verksamhet – synliggör normen.
Vad får normen för konsekvenser för killar resp. tjejer?

• Hur upprätthåller vi i vår verksamhet genusmönster?
Isärhållandet av kön och hierarkisering av kön?
• Hur ser maktfördelningen ut mellan gruppen mänkvinnor, killar och tjejer? Vilka över-, och underordningar
finns och vilka konskevenser får det för maktutrymmet för
olika grupper?
• Vem gör vad på vilka villkor?
• Vem får vilka resurser och på vilka villkor?
• Ser det lika ut för killar och tjejer, eller olika? Varför?
• Hur samspelar andra kategorier tillsammans med kön (ex.
sexuell identitet, klass, etnicitet, religion, ålder, funktionshinder)?

Tjejer har oftare kontakt med skolhälsovård och ungdomsmottagning än
vad killar har. Tjejer söker i högre grad
stöd hos vuxna i skolan än vad killar
gör. Det är fler killar än tjejer som begår
självmord1.

FRAMGÅNGSFAKTORER VID JÄMSTÄLLDHETSARBETET!
• Gör utvecklingsarbetet litet och väl avgränsat. Bättre en
liten och tydlig verksamhetsförbättring som får effekt
än stora fina visioner som rinner ut i sanden!
• Styrning i arbetet! Chef är alltid ansvarig för
utvecklingsarbetet och det ska finnas mandat och tid
för personal i verksamheter att genomföra aktiviteter.
• Tänk på att försöka mäta förbättringen! Hur vet vi att
det blir mer ”jämställt”?
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Jobbar DU genussmart? Check it out!
Att jobba genussmart innebär att du i din verksamhet bekräftar jämställdhet och säkrar att genus och jämställdhet finns med i allt
du gör i din vardag. Beroende på vilken funktion du har så kan det innebär olika saker som du behöver tänka på. Nedan följer lite
frågor du kan checka av:
ÄR DU CHEF I SKOLANS VÄRLD?

Efterfrågar jämställda resultat och jämställdhetsanalyser
Använder könsuppdelad statistik
Fördelar resurser på ett jämställt sätt
Ser till att verksamheten följer jämställdhetsplan
Ser till att det finns tid och resurser för att arbeta med utvecklingsfrågor på temat jämställdhet och genus

ÄR DU LÄRARE?

Använder genusmedveten och normkritisk pedagogik
Lyfter fram normbrytande förebilder i min undervisning
Diskuterar genus, kön och jämställdhet med mina elever
Bidrar till att synliggöra och åtgärda förutfattade meningar och förväntningar (kopplat till kön) hos mig själv och andra
Analyserar trivselenkät/hälsostatistik utifrån genus

ÄR DU STUDIE OCH YRKESVÄGLEDARE?

Stödjer och uppmuntrar till självständiga val utifrån intressen och kompetens
Bearbetar och påverkar branschen i riktning till jämställdhet’
Använder ”Arbetsplan för jämställd studie och yrkesvägledning” www.gyf.se/together
Planerar gymnasiemässa utifrån ett genusmedvetet perspektiv

...och tänk på att ALLA som verkar i skolans värld har ett ansvar att följa jämställdhetsplan och uppfylla jämställdhetsmål. Vi ska alla
vara jämställda förebilder och ha ett jämställt bemötande! Checklistan i sin helhet finner du på www.gyf.se/together
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Avslutande ord
Jämställdhet handlar inte bara om rättvisa. Män och kvinnor, flickor och pojkar ska även ha samma rättigheter och
möjligheter att förverkliga sina drömmar. I skolplanen står inskrivet ”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors
och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som
är kvinnligt och manligt.”
En generell och stark välfärd stärker kvinnor och alla människors möjligheter. Därför är jämställdhet mellan könen
helt avgörande för att få ekonomin att växa, utvecklas och förbättras. Uppdraget gäller för anställda, elever och inte
minst för medborgare.
Sverige och Kalmarsunds gymnasieförbund har kommit långt i arbetet med jämställdhet men vi har väldigt mycket
kvar att göra och därför får arbetet aldrig stanna av. Manualen together – arbeta genussmart i Kalmarsunds gymnasieförbund är en viktig beståndsdel för att lyckas med vårt jämställdhetsarbete. Jag kommer med stort intresse
att följa denna process.
Dzenita Abaza (S)
ordförande Kalmarsunds gymnasieförbund

© Nils Carlsson
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Stöd för arbetet
1. Länkar för tips, verktyg och goda exempel:

Allmänna länkar:
www.jamstall.nu
www.jamstallt.se
www.jamstalldskola.se/
www.skolverket.se/skolutveckling/jamstalldhet-i-forskola-och-skola
www.skl.se/jamstalldhet
www.scb.se/jamstalldhet
Metoder och verktyg:
www.traden.se
www.machofabriken.se
www.vardegrunden.se
www.lasupp.nu
www.elftesteget.com

2. Litteratur för att öka kunskap

Tusen gånger starkare, Christina Herrström
Egalias döttrar, Gerd Branteberg
Från Man till Människa, Claes Smith/Sara Lund
Under det rosa täcket, Nina Björk
Pittstim – 15 berättelser om att vara kille, Zanyar Adami
Att göra kön, Ylva Elwin-Novak/Helen Thomsen
Gösta och genusordningen, Yvonne Hirdman
Med uppenbar känsla för stil, Stephan Mendel-Enk
Det finns en speciell plats i helvetet.., Lotta Snickare/Liza
Marklund
En sexists bekännelser, Lars-Einar Engström
Prins Charles känsla, Liv Strömquist
I en klass för sig – genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer, Fanny Ambjörnsson
Kön och skolframgång. Tolkningar och perspektiv, Mats
Björnsson
Genus – hur påverkar det dig?, Helena Josefsson
Genusboken, Johanna Nihlen
Maskulinitet på schemat- pojkar, flickor och könsskapande i
förskola och skola, Marie Nordberg
Könsmönster i förändring, Elisabeth Örn
Genuspedagogik, Kajsa Svaleryd
Lilla Genushäftet, Maria Hedlin
I normens öga, Friends
Att göra kön, Elwin-Novak & Thomson

Flickor, pojkar och pedagoger, Kajsa Wahlström
Det går att förändra, Johanna Sjons
Om jämställdhetsintegrering
Jämställdhet i verksamhetsutveckling, Kristina Lindholm
Det ordnar sig – teorier om organisation och kön, Anna Wahl
Allt du behöver veta innan du börjar arbeta med jämställdhet i
skolan, Jan Lif
Genuspedagogiskt arbete i praktiken, Victoria C. Wahlgren
Utredningar/rapporter
Flickor och pojkar i skolan – hur jämställt är det? SOU 2009:64
Män och jämställdhet (SOU 2014:6)
Hur är det ställt? Tack ojämnt, Myndigheten för skolutveckling
Först såg vi en film, Myndigheten för skolutveckling
Genuspraktika för lärare, Lärarförbundet
Könsskillnader i utbildningsresultat, Fakta, mönster och
perspektiv

3. Kontaktuppgifter:

Behöver Du andra tips och handledning? Kontakta din skolas
håjjare!
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Hur ser det ut?

Snipp eller snopp - hur
påverkar det ditt liv?

Fler killar än tjejer väljer att rösta men
det är fler killar än tjejer som har politiska
uppdrag. Det är vanligare att tjejer än
killar hoppar av politiska uppdrag2.

Kvinnor står för 76 % av föräldraledigheten.
Pappor tillbringar generellt sätt 2 timmar
mindre per dag med sina barn än vad
mammor gör. 25 % av papporna tar inte ut
någon föräldraledighet alls under barnets
första två år1.

Det är fyra gånger så vanligt att
tjejer som killar kränks sexuellt på
nätet2.

61 % killar är aktiva i någon
form av föreningsidrott –
jämfört med 39 % tjejer. När det
gäller musik och kulturskola är
siffrorna det omvända2.

12 % män och kvinnor arbetar i yrken med jämn
könsfördelning.
Män gör mer traditionella yrkesval än kvinnor.
Kvinnor gör fler inbrytningar i manligt dominerade branscher13&14.

4 % av förskolepersonal är män, 24 % av
pedagogisk personal i grundskolan är män,
76 % av proffessorerna på universitet och
högskola är män1.

Forskning visar att pojkar beskrivs
utifrån sina svårigheter i individuella
studieplaner och åtgärdsprogram.
Flickor beskrivs utifrån sina personliga
egenskaper16.

Betygsgapet mellan tjejer och killars
betyg är ca 10 meritvärdespoäng. Tjejer
fullföljer i högre grad än killar sina
gymnasiestudier, tjejer har också en
högre examensfrekvens på universitet2.

Pojkar läser både färre böcker, mindre
och sämre än flickor15.

Kvinnor tjänar 86 % av mäns lön och har
i genomsnitt 66 % av mäns pension. Män
etablerar sig tidigare på arbetsmarknad och
får högre ingångslön än kvinnor17.

86 % av alla som begår trafikbrott, narkotikabrott och brott
mot annan person är man. 99 % av de som begår våldsbrott i
nära relationer är män, 99 % av offren för våld i nära relationer
är kvinnor. Män mellan 16-24 är överrepresenterade när det
gäller att vara både offer och förövare av våldsbrott på allmän
plats2.

Kvinnor är sjukskrivna dubbelt så mycket
än män. 2012 anmälde 72 % av de
sjukskrivna kvinnorna att det berodde på
hot, hot om våld och trakasserier på
arbetsplatsen1.

Undersökningar visar att killar i högre grad
instämmer i könstraditionella påståenden än
tjejer. Vanligare att killar instämmer i påståendet
att ”jämställdhet har gått för långt” 2.

VARFÖR SER DET UT SÅ OCH VAD FÅR DET FÖR KONSEKVENSER?
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Hänvisningar
1.) På tal om jämställdhet av SCB.
2.) Fokus 13 Unga och jämställdhet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
3.) Genus med David Tjeder; https://www.youtube.com/watch?v=e8E5JUpFKhI
4.) Crash course - om kön, genus, jämställdhetsintegrering och heteronorm med Frida Ohlsson Sandahl;
https://www.youtube.com/watch?v=xvn2HNJlgSw
5.) En jämställdhetsanalys av skolan med Torbjörn Messing; http://vimeo.com/96475174
6.) Om kön, genus och skolpresentationer med Inga Wernersson; https://www.youtube.com/watch?v=jRY3NlzczW4
7.) För en jämställd skola - Del: Kunskapsområde av Skolverket; https://www.youtube.com/watch?v=8wOxgVnjpD0
8.) För en jämställd skola -Del: Bemötande av Skolverket;
https://www.youtube.com/watch?v=BMAIkC32RJ8&list=PL8344746C98253A49
9.) Vikten av tydlig styrning i arbetet med Gertrud Åström, ordförande i Svensk kvinnolobby om (10 min);
https://www.youtube.com/watch?v=jcdB0W6OGMY
10.) Om jämställdhetsintegrering i praktiken av Sveriges kommuner och landsting. Startpaket för Hållbar Jämställdhet (15
min); https://www.youtube.com/watch?v=f119I6FV324
11.) Om jämställdhetsintegrering i praktiken av Sveriges kommuner och landsting (15 min);
https://www.youtube.com/watch?v=xMZBufqS7-8
12.) SOU 2007:15 JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering
13.) Flickor och pojkar i skolan – hur jämställt är det? SOU 2009:64
14.) Män och jämställdhet (SOU 2014:6)
15.) Litteraturmagazin 2013-04-10
16.) Ingela Andreasson, Specialpedagogen 2013-09-16
17.) Kommunal 2013-06-29, Delegationen för jämställdhet, Män för jämställdhet
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Har du några frågor?
Kontakta Helen Nilsson,
processtöd jämställdhetsintegrering
Tel. 0480-45 15 03
helen.nilsson@ksgyf.se

Kalmarsunds gymnasieförbund
Box 865, 391 28 Kalmar
gymnasieforbundet@gyf.se
www.gyf.se

