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Sammanfattning 
 
När skollagen reviderades 1995 fick jämställdhet en mer framträdande plats. 

Skolverket bedriver tillsyn av skolorna i Sverige och de har redovisat att skolornas 

förutsättningar att bedriva jämställdhetsarbete är mycket olika. Staten har 

uppmärksammat detta i Budgetpropositionen 2002. De har avsatt medel för att 

utbilda pedagogiskt kvalificerade resurspersoner i jämställdhet och genuskunskap. 

Målet var att det år 2004 skulle finnas minst en utbildad lärare/pedagog i varje 

kommun. Genuspedagogerna ska i sin utbildning få redskap för att implementera 

aktivt förändringsarbete i skolans vardag. 

      Policyskapandet inom skolan har många gånger haft ett uppifrån perspektiv, 

nya bestämmelser har tillkommit från staten innan de gamla har blivit 

implementerade. Forskning visar att skolor ofta endast tar till sig delar av 

förbättringstankar. Många forskare har lyft fram betydelsen av en skolas kultur, 

vilka normer, uppfattningar, värderingar och attityder som sätter sin prägel på 

verksamheten och de människor som verkar där. 

      Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka möjligheter som genuspedagogen 

har att initiera och implementera aktivt förändringsarbete i skolans vardag. Hur 

kan genuspedagogen fungera som stöd och resurs för andra lärares aktiva 

förändrings och utvecklingsarbete? Vilken betydelse har strukturen för 

genuspedagogens möjligheter att genomföra sitt förändringsarbete? I uppsatsen 

formulerades en hypotes att genuspedagogens möjlighet att arbeta med 

jämställdhet ökar om informella och formella regler överensstämmer och om det 

finns stöd från överordnade. Hypotesen testas genom att två frågeställningar 

besvaras. Vilka aktörer påverkar genuspedagogens möjligheter till 

implementering av jämställdhets- och genusfrågor? I vilken struktur, i 

bemärkelsen normer och regler, verkar genuspedagogen? För att finna svar på 

frågorna har en fallstudie genomförts av nio genuspedagoger i olika kommuner.  

      Uppsatsen har visat att genomförandestrukturen är viktig, framförallt att det 

finns en strategi i kommunen för hur man arbetar med jämställdhet och 

genusfrågor. Att det finns stöd från överordnade vid implementeringen och att de 

formella reglerna tydliggörs samt att genuspedagogen som finns i kommunen får 

en tydlig roll.  
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1. Inledning 
 
 
 
 
När skollagen reviderades 1995 fick jämställdhet en mer framträdande plats. Med 

jämställdhet avses jämlikhet mellan könen. I läroplanerna slås fast att 

grundläggande demokratiska värderingar skall genomsyra skolans verksamhet. 

Det innebär bland annat att de som arbetar inom skolan ska främja jämställdhet 

mellan könen och aktivt motverka alla former av kränkande behandling (SL 1 

kap. 2 §). 

      Skolverket bedriver tillsyn av skolorna i Sverige och de har redovisat att 

skolornas förutsättningar att bedriva jämställdhetsarbete är mycket olika. Staten 

har uppmärksammat detta i Budgetpropositionen för 2002. De har avsatt medel 

för att utbilda pedagogiskt kvalificerade resurspersoner i jämställdhet och 

genuskunskap (Prop. 2001/2002:1 utg.område 16, s. 68). Genus definieras som 

det sociala könet. En tolkning av genus är vad det kulturella arvet och det sociala 

systemet format oss till.1 Målet var att det år 2004 skulle finnas minst en utbildad 

lärare/pedagog i varje kommun (ibid). Det är Myndigheten för skolutveckling som 

har fått uppdraget att genomföra detta regeringsuppdrag. 

      Genuspedagogutbildningen som består av 10 poäng i jämställdhet och 

genuskunskap har genomförts vid Göteborgs och Umeås universitet med en riktad 

inbjudan till alla kommuner. Enligt utvärdering som är gjord har inte alla 

kommuner antagit erbjudande om utbildning (Ejupovic 2004). Genuspedagogerna 

ska i sin utbildning skaffa sig redskap för att implementera aktivt 

förändringsarbete i skolans vardag. Tidigare forskning visar på svårigheter att 

implementera nya bestämmelser och näst intill omöjligt att förändra skolans 

mönster. Forskningen menar även att lärare i generationer har lärt sig att de skall 

arbeta efter äldre lärares traditionella mönster (Egerbladh och Tiller 1998, s. 33). 

        Utbildningssektorn är komplex och består av många olika aktörer. Staten 

uttrycker sin vilja i skollag och förordningar. Andra formella regler som styr 

                                                 
1 För en diskussion om genusbegreppet se Politikens paradoxer (Wendt Höjer och Åse 1996).  
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skolan är kommunens egna beslut. Under de gångna åren har det skett mycket 

förändringar inom utbildningsområdet. Numera omfattar utbildning även förskola 

vilket innebär att skolans roll blir ännu viktigare för hur framtidens elever formas.  

      Ansvarsfördelningen för skolverksamheten fördelas mellan olika nivåer, till 

exempel mellan stat och kommun, samt mellan politiker och tjänstemän i en 

kommun. Även mellan tjänstemän har ansvarsfördelningen fördelats på olika 

nivåer till exempel centralt i kommun – skola – arbetsenhet. Det finns en rad 

aktörer som utövar inflytande. Vid sidan av de formella ramarna finns en rad 

informella regler som organiserar det mänskliga samspelet (North 1993, s. 64). De 

informella reglerna har stor betydelse när nya bestämmelser tillkommer och ska 

genomföras. Tillsammans med de formella reglerna fastställer de ramarna för det 

mänskliga agerandet. 

     Staten fastställer formella regler genom lagstiftning. Det kan vara politiska och 

juridiska regler samt ekonomiska regler och kontrakt (North 1993, s. 79). 

Informella regler handlar om på vilket sätt som vi organiserar det mänskliga 

samspelet. North påpekar att det är svårt att beskriva dem i detalj och att 

tydliggöra deras betydelse men de är viktiga (ibid, s. 64). De informella reglerna 

kommer från tidigare generationer som för över samhällelig information till nästa 

generation, det ingår i det arv som vi kallar kultur. Individer producerar och 

upprätthåller normer för att erövra fördelar av att samarbeta (Nee & Ingram 2001, 

s. 19). Informella regler som har utvecklats på arbetsplatser under lång tid är inte 

lätta att förändra även om de formella reglerna förändras. 

      Policyskapandet inom skolan har många gånger haft ett uppifrån-perspektiv, 

nya bestämmelser har tillkommit från staten innan de gamla har blivit 

implementerade. Inom skolforskning finns det många forskare som intresserat sig 

för vad som händer när nya reformer ska implementeras. Forskning visar att 

skolor ofta endast tar till sig delar av förbättringstankar (Egerbladh och Tiller 

1998, s. 32-33).  Problemet är att det inte finns något självklart enkelt sätt att 

implementera nya förbättringsåtgärder. Många forskare har lyft fram betydelsen 

av en skolas kultur, vilka normer, uppfattningar, värderingar och attityder som 

sätter sin prägel på verksamheten och de människor som verkar där (Berg 1999, s. 

94). Det är alltså inte enbart formella utan även informella regler som har 

betydelse. 
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      Arbetsplatsens inre liv verkar alltså vara en avgörande utgångspunkt för 

förbättringsarbete (Berg 1999, s. 94). På arbetsplatsen måste man samtala om och 

diskutera det man vill förändra och utveckla. Innebär det att policyskapandet 

behöver ha ett underifrån perspektiv? Utbildningsreformer kräver att alla blir 

delaktiga samt bidrar med kreativa lösningar. Det går inte längre att förändra 

skolan utifrån eller från ett uppifrån perspektiv (top-down). De inneboende 

förändringskrafterna i en skola i ett föränderligt informationssamhälle blir helt 

enkelt för starka. Lärare blir allt mer immuna mot yttre utvecklingskrav och står 

själva för sin utveckling. Lärares och andra pedagogers kunskaper om skolan är 

stor i jämförelse med externa aktörers, till exempel politikers (Ekerbladh och 

Tiller 1998, s. 245).  

      Jämställdhet har funnits med länge i skollag och läroplaner, frågan är nu om 

staten har lyckats skapa en förändring i skolornas jämställdhetsarbete genom att 

utbilda genuspedagoger. Eftersom informella regler har stor betydelse kommer det 

att krävas mycket av genuspedagogerna och den stödjande strukturen som finns 

runt omkring dem.  

 

1.1 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka möjligheter som genuspedagogen har 

att initiera och implementera aktivt förändringsarbete i skolans vardag. Hur kan 

genuspedagogen fungera som stöd och resurs för andra lärares aktiva förändrings- 

och utvecklingsarbete? Vilken betydelse har strukturen för genuspedagogens 

möjligheter att genomföra sitt förändringsarbete? 

      Arbetshypotesen är att genuspedagogens möjlighet att arbeta med jämställdhet 

ökar om informella och formella regler överensstämmer och om det finns stöd 

från överordnade. För att undersöka hypotesens relevans besvaras följande 

frågeställningar: 

1. Vilka aktörer påverkar genuspedagogens möjligheter till implementering 

av jämställdhets- och genusfrågor? 

2. I vilken struktur, i bemärkelsen normer och regler, verkar 

genuspedagogen?  
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1.2 Metod, material och avgränsning 
 
Teorianknytningen som kommer att användas för att belysa förhållandet mellan 

normer och formella regler är främst två källor, dels Nee och Ingrams kapitel i 

boken, The new institutionalism in Sociology (Nee 2001), samt Douglas C. Norths 

bok, Institutionerna, tillväxten och välståndet (North 1993). North är en klassiker 

inom institutionell teori. Nee och Ingram har en modell som tydligt strukturerar 

var informella regler uppstår och hur de förhåller sig till formella regler. För att ge 

en inblick i skolans kultur används Gunnar Bergs bok, Skolkultur, nyckeln till 

skolans utveckling. En bok för skolutvecklare om skolans styrning (Berg 1999).  

Berg har ägnat en stor del av sin forskning till att kartlägga och förklara de 

skolkulturella fenomenen. Samtliga källor har en hög trovärdighet eftersom jag 

har använt mig av primärkällor. 

      Material till den empiriska delen består av semistrukturerade intervjuer2 med 

nio genuspedagoger i olika kommuner. Intervjuerna ska förklara vilka aktörer och 

strukturer som påverkar deras arbete. Uppgifter om vilka som deltar eller avslutat 

utbildningen har inhämtats av Josefin Rönnbäck, Luleå tekniska universitet.3 I 

Norrbotten finns det utbildade genuspedagoger i nio kommuner.  Urvalet är ett 

slumpmässigt urval i de kommuner där det finns mer än en genuspedagog. Jag 

kontaktade själv genuspedagogerna för att komma överens om tid och plats. En av 

intervjuerna är en intervju via e-mail och med kompletterande telefonintervju med 

anledning av att det var svårt att få till stånd en vanlig intervju inom den tidsram 

som var till förfogande. De övriga var semistrukturerade intervjuer som 

genomfördes för att utforska personliga erfarenheter och känslor om 

genuspedagogernas erfarenhet av att vara genuspedagog.4 ”Frågorna ska således 

täcka de områden eller teman man är intresserad av, men det ska ske utifrån 

intervjupersonernas perspektiv” (Bryman 2002, s. 305). Bandinspelningar gjordes 

vid alla intervjuer bortsett från telefonintervjun. Intervjun har transkriberats, 

skrivits ut, efter samtalet och en sammanfattning har gjorts och återsänts till 

informanten för granskning, i syfte att informanten själv skall kunna göra 

                                                 
2 Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren tar upp olika ämnen och låter den 
intervjuade utveckla sina idéer (Denscombe 1998, s. 135). 
3 E-mail 2006-03-30. Josefine Rönnbäck är en av de ansvariga för genuspedagogernas utbildning. 
Hon är också projektledare för projektet Forma framtiden. 
4Se Bilaga 1 intervjufrågor. 
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eventuella ändringar och tillägg.  ”Kvalitativa intervjuer bör spelas in och sedan 

transkriberas” (Bryman 2002, s. 323). Intervjuerna varade cirka en timme. Innan 

intervjun informerade jag om upplägg och anonymitet. Av etiska skäl har delar 

från intervjuerna som kan innebära att informanten utpekas inte tagits med.  

     I analysen är reliabilitet och validitet viktiga koncept. Kriterier på reliabilitet 

handlar om huruvida forskningsinstrumentet är neutralt, det vill säga om någon 

annan genomför undersökningen kommer hon eller han fram till samma resultat. 

Validitet handlar om i vilken utsträckning forskningsdata och metoderna för att 

erhålla data anses exakta, riktiga och träffsäkra. Det man säger sig göra blir gjort, 

observerar, identifierar och mäter det man ska göra. 

     I princip utsätter alla undersökningar objekten för stimuli och signaler, vilket 

påverkar det fenomen som forskaren vill studera (Jacobsen 2002, s. 270).  

Undersökningen utfördes på ett så neutralt sätt som möjligt för att inte påverka 

respondenterna vid intervjutillfällena. Jag är dock medveten om att det inte helt 

gick att undvika någon form av intervjueffekt, det vill säga att intervjuaren och 

respondenterna påverkade varandra. Detta har en ogynnsam effekt på 

tillförlitligheten. I arbetet har flera genuspedagoger intervjuats för att göra 

jämförelser och därmed öka validiteten. Direktkontakten som funnits under 

intervjun innebär att data kunde kontrolleras beträffande riktighet och relevans 

under tiden som de samlades in. Det geografiska avståndet har haft betydelse för 

att studien avgränsas till att omfatta genuspedagoger i Norrbotten.  

 

1.3 Disposition av uppsatsen 
 
Kapitel två innehåller en genomgång av institutionell teori. Genomgången av 

källorna, med användning av Nee och Ingrams modell leder fram till hur och var 

uppdelningen mellan formella regler och informella regler uppstår. I det tredje 

kapitlet diskuteras hur modellen kan appliceras på skolan. I fjärde kapitlet 

redovisas det empiriska materialet, hur genuspedagogernas arbete påverkas av de 

normer och regler som omger dem. Slutligen presenteras i sista kapitlet diskussion 

och slutsatser. 
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2. Institutionell teori 
 
 
 
 

I detta kapitel presenteras institutionell teori. Inledningsvis är det en definition av 

institutioner samt en beskrivning av formella och informella regler som grundas 

på Norths samt Nee och Ingram teorier. Vilka regler är det som styr oss? Därefter 

presenteras institutionaliseringen ur ett sociologiskt perspektiv och redogörelsen 

där baseras på Nee och Ingrams påstående om institutionaliseringen ur ett 

sociologiskt perspektiv. Vad gör att vissa förändringar är svåra att genomföra? Jag 

har själv i en tidigare uppsats studerat hur informella och formella regler påverkar 

skolledares arbetssituation (Isaksson 2006). Stora delar av teoriavsnittet 

institutionell teori finns med i den uppsatsen. 

 

2.1 Institutioner 
 
Institutioner är definierade som ett nät av sammanhängande regler och normer 

som styr det sociala samspelet, vilket omfattar formella och informella sociala 

tvång som skapar en uppsättning val för aktörerna (Nee 2001, s. 4). En liknande 

definition är att de restriktioner som människor sätter upp för att ange formerna 

för mänsklig samverkan, det vill säga spelreglerna i ett samhälle (North 1993, s. 

16). Det går att föreställa sig att institutioner reducerar osäkerheten i mänskliga 

relationer. Nee gör en metaforisk jämförelse mellan trädet och löven, där löven 

kommer och går efter årstiden men det är trädets stam och grenar som över året 

formar dess mönster och utbredning. Han gör en liknelse av detta med att 

individuella aktioner kan liknas vid fladdrande löv i lätt vind. 

      I samhället är det kulturella arvet viktigt därför att sedvänjor, myter och 

ideologier har stor betydelse för att förstå aktörernas mentala modeller (Nee 2001, 
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s. 10). Spelteorin5 ger en djup insikt av dynamiken vid val under tvång men ger 

ingen teori av tvånget, det är där som sociologin kommer in. Sociologin erbjuder 

en integrerad struktur av sociala relationer. Nee anser att en teori om institutioner 

måste specificera orsaksmekanismerna genom vilket normer och regler är 

producerade och vidmakthålls, men även förklara institutionella förändringar, det 

vill säga hur samspelet i samhället förändras. Relaterat till detta skulle en teori om 

institutioner ta upp frågan om hur differenser i kulturellt hänseende ger upphov till 

skillnaden i institutionella strukturer. 

     För att förstå de sociologiska reglerna menar Nee att det kan vara lönsamt att 

gå bakom insikterna av spelteorin för att förklara sambandet mellan det 

institutionella området av socialt handlande och konkreta förbindelser, micro- och 

makro institutionella områden av sedvänjor, konventioner, lagar, organisationer, 

ideologier och staten (Nee 2001, s. 3). Det här sambandet involverar sociala 

normer som förbinder individuella aktörers mikrovärld, nätverk och den större 

institutionella strukturen.  

     Normer och formella regler styr vårt handlande. Där människor möts uppstår 

det olika normer och det kan handla om tabun, seder och traditioner. Formella 

regler kompletterar och ökar effektiviteten hos informella regler (North 1993, s. 

78). 

 

2.2 Formella regler 
 
Statens rättigheter är summan av de rättigheter som medborgarna överlåtit på 

staten. Upprätthållandet av den allmänna ordningen är ett nödvändigt villkor för 

att alla individer med framgång ska kunna sträva mot sina individuellt önskvärda 

mål. Medborgarna har i sitt samhällskontrakt avsagt sig rätten att bruka våld och 

därmed har staten monopol på våldsutövning inom sitt geografiska område. Staten 

beskyddar medborgarna. I staten är det riksdagen som beslutar om lagar, de 

kompletteras och preciseras genom att regeringen bemyndigats att utfärda 

förordningar som till exempel läroplaner (Halvarsson, Lundmark & Staberg 2003, 

s. 104). Skolverket får efter regeringens bestämmande utföra granskning och 

                                                 
5 ”Spelteorin belyser problemen med samverkan och undersöker vissa strategier som förändrar 
spelarnas utdelning” (North 1993, s. 34). 
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tillsyn av skolväsendet. Vart vi än befinner oss finns det formella regler som styr 

vårt handlande. Enligt North kan det gälla politiska och juridiska regler samt 

ekonomiska regler och kontrakt. 

 

2.3 Informella regler 
 
Informella regler handlar om på vilket sätt som vi organiserar det mänskliga 

samspelet, enligt North är det svårt att beskriva dem i detalj och att tydliggöra 

deras betydelse men de är viktiga. Om vi ser till familjen finns där en mängd 

informella regler om hur vi beter oss i olika situationer, samma sak gäller vart vi 

än befinner oss. I arbetslivet finns många formella regler som stödjer de 

informella reglerna. De informella reglerna kan också komma från tidigare 

generationer som för över samhällelig information till nästa generation och det 

ingår i det arv som vi kallar kultur. 

     Normer är regler av förväntade beteenden som är ett uttryck för medlemmars 

intressen och preferenser i en nära sammanbunden grupp eller i ett samhälle. De 

informella reglerna är övervakade av familjemedlemmar, släktingar, vänner och 

bekanta medan de formella reglerna är övervakade av staten. Individer producerar 

och upprätthåller normer för att erövra fördelar av att samarbeta (Nee & Ingram 

2001, s. 19). 

     North beskriver hur många aspekter av det gamla samhället som överlever trots 

att det sker förändringar av de formella reglerna. Informella regler styr mycket i 

vårt samhälle och de uppkommer för att samordna ett upprepat mänskligt samspel 

och de är: 1) vidareutvecklingar och modifieringar av formella regler, 2) 

samhälleligt sanktionerade beteendenormer och 3) internt övervakade 

uppförandenormer (North 1993, s. 70). En förklaring till varför informella regler 

uppkommer och överlever är att ”det är regler som aldrig medvetet har utformats 

men som alla har ett intresse av att hålla sig till” (Sugden 1986, s. 54). 

     Människor i en gemenskap som har regler följer dessa och enligt Sugden får de 

en moralisk kraft när alla ansluter sig till dem. Informella regler spelar en viktig 

roll när beslut tas, det medför konsekvenser nu och i framtiden. Den enskilde 

uttrycker gärna sina preferenser om det inte medför någon eller liten kostnad för 

den enskilde och i sådana lägen kommer den enskildes preferenser att spela en 
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stor roll för besluten. Formella regler kan förändras över en natt men de 

informella reglerna gör att de formella reglerna har svårt att slå igenom om dessa 

står i motsättning. 

     När staten övergår från ett styrsystem med regler och anvisningar till enbart 

målstyrning är det en helt ny situation som uppstår. För att empiriskt undersöka 

hur de informella reglerna påverkar genomförandet av formella regler kan man 

”pröva vilka informella restriktioner som mest sannolikt åstadkommer ett 

samverkansbeteende eller hur tilltagande förändringar i den typen av informella 

restriktioner förändrar spelet så att det ökar (eller minskar) antalet 

samverkanslösningar” (North 1993, s. 74). 

 

2.4 Institutionaliseringen ur ett sociologiskt 

perspektiv 
 
Nee och Ingram (2001, s. 27-37) har i sitt kapitel i boken The new institutionalism 

in Sociology tagit fram sex påståenden om institutionaliseringen ur ett sociologiskt 

perspektiv:  

1. Individer producerar gärna och upprätthåller normer för att erövra vinsten från 

att samarbeta. 

2. Frekventare interaktion mellan medlemmarna i gruppen, desto effektivare är 

kontrollen av dess normer. 

3.a. Medlemmarnas positiva insikt av att vara i en grupp förstärker effektivt 

deltagande i produktion och upprätthållande av informella regler. Desto mer 

tillmötesgående (avvisande) trohet till en norm belönas (möts av ogillande), desto 

större blir troheten för att upprätthålla normen.  

3.b. En konkurrerande strävan efter social uppskattning resulterar i en 

självförstärkande mekanism som belönar individer som bidrar till att upprätthålla 

normen i gruppen. 

4. Om det finns en nära koppling mellan informella regler och formella 

organisatoriska regler resulterar det i en hög grad av (fullgörande) effektivitet i 

organisationen. 
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5. När de formella reglerna står i motsättning med preferenserna och intressena i 

organisationens subgrupper då kommer det att uppstå problem mellan informella 

och formella regler. 

6. När ledarskapet och de formella reglerna i organisationen uppfattas vara i 

motsats med intressen och preferenser av aktörerna i subgrupper kommer det att 

vara nästan omöjligt att upprätthålla de formella reglerna i organisationen (Nee & 

Ingram 2001, s. 27-37). 

     För att tydliggöra förhållandet mellan institutionens inneslutenhet och mellan 

gruppens preferenser har Nee och Ingram tagit fram en modell där de utgår från 

att aktörerna är rationella när de tar sina beslut i förhållande till kostnader och 

förtjänster. 

     Genom att dela upp organisationen för sig och den lilla gruppen med individer 

separat, ser man tydligt var de informella reglerna bildas. De två typerna av 

samband är urskilda i figuren (se figur 1). Där ser man tydligt hur de formella 

reglerna kommer hierarkiskt uppifrån och att det är i den lilla gruppen som 

informella regler bildas. Det är de formella reglerna uppifrån som begränsar 

gruppen och de informella reglerna begränsar medlemmarna i gruppen. 

Institutionerna påverkar också individuella aktioner genom endogena processer. 

Pilen nerifrån visar att den hierarkiskt överordnade nivån är upprättad och skapad 

av nivån under. Individer i små grupper eller nätverk tvingar fram informella 

regler. Regler är bestämda genom uppgörelse av en grupp i organisationen. 

Organisationens fullgörande är en funktion av gruppens fullgörande, den kan i sin 

tur påverka formella regler genom politisk aktion på makro nivå. Figur 1 visar 

uppsatsens analysmodell. 
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Figur 1. The New institutionalism in Sociology (Källa Nee 2001:31), min översättning.  

 

Sammanfattningsvis menar Nee och Ingram att institutioner är definierade som ett 

nät av sammanhängande regler och normer som styr det sociala samspelet, vilket 

omfattar formella och informella sociala tvång som skapar en uppsättning val för 

aktörerna. Formella och informella regler styr vårt handlande. De formella 

reglerna kan förändras över en natt men de informella reglerna gör att de formella 

reglerna har svårt att slå igenom om dessa står i motsättning. De formella reglerna 

kommer hierarkiskt uppifrån och det är i den lilla gruppen som informella regler 

bildas. De informella reglerna begränsar den lilla gruppens handlande. I nästa 

kapitel appliceras Nee och Ingrams modell på skolan. 

 

Institutionell struktur 
 
 

Formella regler 

Organisationer 

Liten grupp 
Informella regler 

 
 

Individer 

Ändra parameter 
Val och anpassning 

Kollektiv  
handling 

Tillmötesgående 
Motsatta normer 

Uppmuntrande 
och 
endogena 
preferenser 

Regler 



 12

 

 

3. Skolan 
 
 
 
 
I detta kapitel presenteras en beskrivning av skolans organisation samt den 

komplexitet som finns inom skolan och som till stor del styr genuspedagogens 

möjligheter. Syftet är att åskådliggöra den övergripande problematiken genom att 

ge en bakgrundsbild av skolan. För att skapa en förståelse mellan teori och empiri 

beskrivs skolans formella och informella regler och i vilken struktur 

genuspedagogen verkar.  

 

3.1 Skolans organisation 
 
Rektorerna har ett dubbelt uppdrag, dels det statliga och dels ett kommunalt 

uppdrag. Staten formulerar övergripande mål för den offentliga verksamheten och 

det kommunala uppdraget innebär ekonomisk styrning. Rektorerna drabbas ofta 

av många motstridiga direktiv. Ofta upplevs det som en kollision mellan det 

statliga uppdraget och den kommunala arbetsgivarens ekonomiska styrning. 

      Rektorerna har en mångfald arbetsuppgifter, stora personalgrupper, 

begränsade resurser och svårigheter att delegera arbetsuppgifter. Antalet individer 

varierar i personalgruppen och de är oftast organiserade i arbetslag.6 De här 

arbetslagen blir små grupper av individer som kan utveckla olika informella 

regler. Individer producerar och upprätthåller normer för att erövra fördelar av att 

samarbeta (Nee & Ingram 2001, s. 19).  

      Kommunen har ansvaret för skolan och är arbetsgivaren för alla som är 

anställda i skolan. Ett problem är bristen på policy och inte bara för skolans 

chefer, utan också för kommunens chefer när det exempelvis gäller 

jämställdhetsarbetet där det i många kommuner saknas policy. Staten beslutar om 

                                                 
6Arbetslag är en beteckning för ett antal arbetstagare, med olika kompetenser, som har ansvar för 
en grupp elever. 
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nya bestämmelser och stöd till kommunerna samt att de också har rollen som 

tillsynsmyndighet.      Det är viktigt att den som har sin anställning som rektor 

eller annan kommunal chef också har tillgång till det stöd som den speciella 

anställningen kräver. De fackliga organisationerna är berörda när det gäller 

kollektivets arbetslagstiftning. Rektorerna är fackligt organiserade i olika förbund 

och det gäller även för lärarna. Ibland är de organiserade i samma fackförbund. 

Det kan innebära att det finns olika normer beroende på vilket fackförbund de 

tillhör.  

      Genom att dela upp organisationen för sig och den lilla gruppen med individer 

separat, ser man tydligt var de informella reglerna bildas. De två typerna av 

samband är urskilda i figuren (se figur 2). De formella reglerna skollag och 

läroplaner kommer hierarkiskt uppifrån och det är i den lilla gruppen med till 

exempel skolpersonal som informella regler bildas. Det är skollagen uppifrån som 

begränsar gruppen skolpersonal och de informella reglerna begränsar 

medlemmarna i gruppen. En liten grupp av skolpersonal tvingar fram informella 

regler som är uppgjorda i en grupp i organisationen. I Figur 2 redovisas hur 

formella regler och informella regler uppstår och hur de möts i skolans 

organisation. 
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Figur 2. Skolan applicerad på The New institutionalism i Sociology (Källa Nee 2001:31). 

 

I nästa avsnitt kommer en beskrivning av skolans formella regler. Det som är 

utgångspunkt för genuspedagogens arbete. 

 

 

3.2 Skolans formella regler 
 
De formella regler som finns i skolan är främst skollagen och arbetsmiljölagen 

med därtill hörande läroplaner och förordningar.7 

                                                 
7 Skollagen föreskriver hur det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar anordnas. 
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      Det är kommunen som är arbetsgivare och alla övriga, inklusive chefer och 

arbetsledare, är arbetstagare. Ytterst ansvarig för skolan är politikerna. Närmaste 

chef för rektorerna är förvaltningschef eller områdeschef. Genuspedagogen finns i 

regel på en skola och rektor är närmaste chef för lärarens anställning. Det kan 

variera vem som är chef över genuspedagogens arbetsuppgifter. 

      Det kom en ny skollag 1995. Där får jämställdhet en mer framträdande plats: 

 
Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för 

varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den 

som verkar inom skolan främja jämställdhet mellan könen samt aktivt motverka alla 

former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden (SL 1 kap. 2 

§). 

 

Regeringen uttalar en vision om jämställdhet genom skollagen. Jämställdhet i 

förskola och skola är en pedagogisk fråga som är beroende av skolpersonalens 

kunskap och kompetens. 

      Skolan har ett ansvar att motverka traditionella könsmönster. Det anges tydligt 

i läroplanerna för förskolan, grundskolan och de frivilliga skolformerna: 

 
…människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är 

de värden som skolan ska gestalta och förmedla (Lpfö 98, Lpo 94/98, Lpf 94). 

  

Trots skollagens och läroplanernas starka skrivning angående jämställdhet, 

tenderar flickor och pojkar alltjämt att göra könsbundna utbildningsval. Skolan är 

en del av samhället och samma problem som finns i samhället, t.ex. sexuella 

trakasserier, återfinns i skolan. Och trots att skollagen anger att den som verkar 

inom skolan skall främja jämställdhet mellan könen, finns det flera 

undersökningar som visar att pojkar och flickor inte får samma utrymme och de 

bemöts och bedöms på olika sätt. Det är strukturen i skolan som måste förändras, 

inte enbart enskilda skolor eller elever. En annan viktig utgångspunkt är att 

professionella aktörer i kommunen måste få kunskap om vilken roll makt och kön 

spelar – i annat fall kan skolan bidra till att vidmakthålla och reproducera 
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hierarkiska maktstrukturer och traditionella könsmönster. Förändringen måste 

börja hos de vuxna - inte minst med tanke på att läroplanen framhåller att: 
 

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

dem bidrar att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och 

manligt (Lpfö 98). 

 

I läroplanerna slås fast att grundläggande demokratiska värderingar skall 

genomsyra skolans verksamhet. Det innebär bland annat att de som arbetar inom 

skolan ska främja jämställdhet mellan könen och aktivt motverka alla former av 

kränkande behandling.  

 

 

3.3 Skolans informella regler 
 
Inom skolan finns många små arbetsgrupper som består av individer, se Figur 2. 

Det kan exempelvis vara rektorer som är en egen grupp med egna informella 

regler. Skolpersonalen kan vara organiserad i flera olika arbetslag som i sin tur 

bildar ett kollegium med all personal på en skola, vilket rektorn ska leda. 

Kollegiet kan utöva ett stort tryck på alla medlemmarna vilket innebär att de inte 

släpper ifrån sig mer information än absolut nödvändigt och att de bevakar sina 

revir. Tidigare styrdes skolan av regler och anvisningar från staten. Då var det 

klart för lärarna vad som gällde. Nu är det målstyrning och det innebär att 

verksamheten, skolor och arbetslag själva skall komma fram till regler och 

anvisningar genom samtal. Samtalet kommer att spegla skilda uppfattningar om 

uttolkningar av mål och deras praktiska konsekvenser. När de formella reglerna är 

i motsättning med preferenserna och intressena i organisationens subgrupper 

kommer det att uppstå problem mellan informella regler och formella regler (Nee 

& Ingram 2001, s. 35). 

     Några problem för rektorn att hantera informella regler framkommer när 

han/hon ska vara pedagogisk ledare. Läraryrket är en profession som gör det svårt 

att kontrollera vad som händer i klassrummet. Vad kan det finnas för normer som 

gör att rektorn inte går in i klassrummet mer än om det framkommer akuta behov? 

Hur reagerar kolleger när de hör störande ljud från angränsande lektionssalar? 
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Lärare har varit vana med en skolassistent på skolan men vad händer när det blir 

besparingar och tjänsten försvinner? Risken blir då stor att förväntningar läggs på 

att rektorn skall finnas till förfogande för personalen. I alla de här små grupperna 

finns det informella regler som påverkar rektorns arbete. Även inom politiken 

finns det många små grupper av individer med informella regler, där det kan 

finnas synpunkter på hur lärarnas arbetsplats skall se ut. Ett exempel är att det på 

många arbetsplatser/skolor sitter flera lärare i samma arbetsrum, vilket accepteras 

som en god arbetsmiljö av politikerna. 

     En rektor som försöker driva igenom skollagens och läroplanernas krav om 

ökad jämställdhet kan få en svår uppgift om inte lärarna tycker att de har tid 

eftersom det inkräktar på andra områden. När ledarskapet och de formella 

reglerna i organisationen uppfattas vara i motsats med intressen och preferenser 

av aktörerna i subgrupper kommer det att vara nästan omöjligt att upprätthålla de 

formella reglerna i organisationen (Nee & Ingram 2001, s. 36).  

     Det har stor betydelse för genuspedagogen om normerna är tillmötesgående 

eller motsatta. Om det är en nära koppling mellan informella regler och formella 

organisatoriska regler resulterar det i en hög grad av effektivitet i organisationen 

(Nee & Ingram 2001, s. 33). Nästa avsnitt handlar om genuspedagogens situation. 

 

 

3.4 Genuspedagogens roll 
 
Kommunen som arbetsgivare har ansvaret för att skollagen och läroplanerna 

efterlevs, men om inte politikerna prioriterar att följa dem kommer inte den övriga 

verksamheten att göra det. Det är kommunens uppgift att implementera de 

formella regler som finns och sedan är det rektorns tur att genomföra den formella 

regeln på sin skola. Problem kan då uppstå om personalen tycker att det är 

viktigare att eleven lär sig räkna än att diskutera jämställdhet. Då har rektorerna 

små möjligheter att genomföra den formella regeln. De informella reglerna som 

finns i arbetslagen påverkar rektorns arbete. Politikerna i sina subgrupper kan 

också påverka hur skolledaren för fram arbetet med jämställdhet och kan undvika 

att inte ta sitt fulla ansvar. Genuspedagogen har under sin utbildning fått redskap 

att utbilda personer som arbetar i skolan, att arbeta med förändrings- och 
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utvecklingsarbete inom jämställdhetsområdet. Den som genomgått utbildningen 

till genuspedagog skall ha fått redskap för att initiera, implementera och 

dokumentera aktivt förändringsarbete i skolans vardag. Vidare skall personen 

kunna fungera som stöd och resurs för andra lärares aktiva förändrings- och 

utvecklingsarbete, genom probleminventering, programformulering, projekt-

ansökningar och hjälp med dokumentering. Avsikten är att genuspedagogen skall 

få utrymme i sin tjänst att vara andra lärare och pedagoger till hjälp med sådant 

arbete. 

     När det förekommer diskussion om vilka frågor som ska prioriteras är det 

ganska naturligt att alla strider för sitt område men där de informella reglerna 

överensstämmer med de formella reglerna kan man förhoppningsvis genomföra 

förändringar på bästa sätt.  

      Avslutningsvis går det att konstatera att skolan är en komplex organisation 

med många olika aktörer och rektor har en avgörande betydelse. 

Genuspedagogens förutsättningar att verka för ökad jämställdhet är beroende av 

de institutionella arrangemangen som de verkar i, vilka formella och informella 

regler som finns samt hur de samverkar. I nästa kapitel undersöks hur dessa 

formella och informella regler påverkar genuspedagogens förändringsarbete. 
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4. Strukturer som påverkar 

genuspedagogens förändringsarbete 
 
 
 
I detta kapitel redovisas resultatet från intervjuerna med de nio genuspedagogerna. 

De ska besvara de huvudsakliga frågeställningarna samt hur de relateras till det 

teoretiska ramverket. Vilka aktörer påverkar genuspedagogens möjligheter till 

implementering av jämställdhets- och genusfrågor? I vilken struktur, i 

bemärkelsen normer och regler, verkar genuspedagogen? Kapitlet är en 

sammanfattning av de nio intervjuerna. Resultatet kommer att redovisas omkring 

olika teman för att stärka informanternas anonymitet. Olika citat från intervjuerna 

kommer att presenteras för att spegla informanternas erfarenheter och upplevelser 

inför sitt uppdrag som genuspedagoger. Det ska visa vilka förutsättningar och 

möjligheter de anser sig ha som genuspedagoger att initiera och implementera 

aktivt förändringsarbete i skolans vardag. 

 

4.1 Statens roll 
 
Enligt informanterna har staten en viktig roll för att kunna genomföra 

förändringsarbete. I skollagen anger staten tydligt skolans uppdrag. Och som en 

informant uttrycker det finns det inget val utan det är en skyldighet att följa 

styrdokumenten. Staten har kommit med uppdraget att utbilda genuspedagoger 

och Myndigheten för skolutveckling har statens uppdrag att arbeta med 

jämställdhet och genusfrågor: 

 
Tre saker som sammanfaller och är viktiga just nu för att kunna arbeta med jämställdhet 

och genusfrågor är genuspedagogutbildningen, projektet Forma framtiden och 

utvecklingsarbetet med Myndigheten för skolutveckling (intervju 1). 
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En annan informant påtalar hur viktigt det är med nya lagar som kommer och att 

de är ett stöd i förändringsarbetet. Ett exempel är en lag som kom 1 april, 2005 

som tar upp att det måste finnas ett mål för att göra gruppindelningar i skolan.8 

Några informanter tycker att det är bra med olika former av ekonomiska stöd som 

staten har möjlighet att ge till olika projekt eftersom de flesta kommuner har en 

kärv ekonomi. En av informanterna tycker att det är viktigt att kommunen har en 

strategi i sitt handlande så att det inte blir en mängd projekt som lever sitt eget liv 

en kort period. 

      Det har varit ett aktivare intresse för jämställdhet och genusfrågor de sista 

åren. Frågan har lyfts mycket tydligare på olika sätt genom utredningar, 

utvärderingar, propositioner och delegationen för jämställdhet i förskolan. ”Det 

finns en förfrågan idag att diskutera och prata hur vi går vidare nu” (intervju 8). 

      Sammanfattningsvis känner genuspedagogerna ett stöd från staten i och med 

att frågan lyfts upp på olika sätt och genom att det finns möjlighet till ekonomiska 

bidrag. 

 

4.2 Genuspedagogutbildningen 
 
I detta avsnitt presenteras hur genuspedagogerna har fått information om 

utbildningen och vilka villkor de haft under utbildningen. I utbildningen fanns ett 

krav att göra en projektplan och i avsnittet presenteras vilket intresse som har 

visats för den planen. 

 

4.2.1 Information och villkor för deltagande 

 
Information och anmälan beskrivs olika av informanterna. Fyra av informanterna 

har fått ta del av gemensam information som har gått ut till alla skolorna. Två 

informanter blev tillfrågade av sin rektor och en annan av rektor och skolchef.  En 

annan informant beskriver att kommunen har en utvecklingsledare och det var 

klart att den personen skulle gå utbildningen. I en annan kommun blev en pedagog 

intresserad genom en tidningsartikel och anmälde sitt intresse till sin områdeschef. 

                                                 
8 Det måste finnas ett mål till varför flickor och pojkar delas upp i skilda grupper. 
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Det var endast en kommun som hade ett ansökningsförfarande med motivering 

om varför man ville gå kursen och där fanns det 13 ansökningar att göra ett urval 

ifrån. I de andra kommunerna har det inte varit någon konkurrens. En kommun 

skickade sammanlagt fyra personer till genuspedagogutbildningen och de tre extra 

var platser som blev lediga eftersom det var få ansökningar. De platserna fylldes 

av några som bedömdes ha möjlighet att gå utbildningen med kort varsel.  

      Villkoren för att genomföra utbildningen har varierat mellan de olika 

kommunerna. Informanterna har genomfört utbildningen under arbetstid i sex av 

kommunerna. I tre kommuner har genuspedagogen fått använda den egna fritiden 

till inläsning av kurslitteraturen. Däremot i en kommun skulle pedagogen vara 

tvungen att ta tjänstledigt för att genomföra utbildningen men meddelade då att 

det inte fanns något intresse att gå den utbildningen. Då ändrade kommunen 

uppfattning och erbjöd att deltagande i föreläsningarna fick ske på arbetstid. 

 

4.2.2 Projektplan 

 
I genuspedagogutbildningen ingick att göra en projektplan.9 En del informanter 

har gjort utbildningsplan för hela förvaltningen och några har gjort projekt för den 

egna skolan. Från en kommun hade deltagarna ett politiskt uppdrag att göra en 

genus/jämställdhetsstrategi för hela organisationen. De upplevde det som en stor 

styrka för hela arbetet att det fanns ett politiskt beslut. Flera av informanterna 

upplevde att det inte fanns något intresse från kommunen att ta del av 

projektplanen. Däremot är det någon som erbjöd skolchef, rektor och 

gymnasienämndens ordförande att ta del av den men ingen har varit intresserad. 

”Ledningen pratar om den men inget händer” (intervju 2). En annan informant 

skickade in sin projektplan, som var en utvecklingsplan för hur man kunde utöka 

kompetensen hos personalen i kommunen, till utvecklingsledaren och en kopia till 

skolchef men inget hände. Två år senare har en samordnare i kommunen begärt in 

projektplanen. En informant tog kontakt med förvaltningschefen för att presentera 

sin projektplan men kände sig ”besvärlig”, men det var inte något som 

                                                 
9 Projektplanen är en praktisk del i genuspedagogutbildningen. I denna del fördjupar sig den 
studerande i något av kursens ämnesoråden genom att planera och eventuellt initiera ett 
utvecklings eller förändringsarbete i den egna praktiska verksamheten i hemkommunen. 
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förvaltningschefen uttalade. I två av kommunerna var rektor intresserad av 

projektplanen. 

      Sammanfattningsvis går det att konstatera att informationen och villkoren för 

deltagande i utbildningen har haft stora variationer. Det saknades intresse för 

projektplanen i de flesta kommuner. Men däremot var det en kommun som hade 

gett deltagarna ett politiskt uppdrag till projektplanen. I två kommuner fanns det 

ett uttalat intresse av rektor för projektplanen. 

 

4.3 Kommunens strategi 
 
I detta avsnitt redovisas om det finns strategier i kommunen för hur arbetet med 

jämställdhet och genusfrågor ska ske samt vilken uppgift genuspedagogen har i 

kommunen. Här framkommer även genuspedagogernas tankar om vad som krävs 

för att göra en implementering. 

 

4.3.1 Övergripande 

 
I en kommun har frågan om jämställdhet varit uppe i kommunstyrelsen och det är 

ett välvilligt stöd från alla politiska partier. Det är ett prioriterat område och 

kommunen ser det som en möjlighet att förändra samhällsbilden. 

Utbildningsnämnden10 i den kommunen har antagit den av genuspedagogerna 

framtagna genus/jämställdhetsstrategi 2005-2008. Den föreskriver en minsta nivå 

som alla ska uppnå.  En annan informant redogör för hur en handlingsplan är 

framtagen med anledning av att de är en dialogkommun med Myndigheten för 

skolutveckling. 

    Sju av informanterna känner inte att kommunen har någon strategi för sitt 

jämställdhets- och genusarbete. En informant berättar om hur arbetet påbörjats 

inom förskolan men formulerar ”… vi får se om det blir något mer” (intervju 7). 

En annan informant talar om att det aldrig funnits med som någon övergripande 

fråga: 

                                                 
10 I varje kommun finns en kommunal nämnd för skolans arbete. Varje kommun bestämmer själv 
vad den ska omfatta och vilka områden som ska ingå. Med hänsyn till informanternas anonymitet 
kommer nämnderna att benämnas utbildningsnämnd. 
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Man är rädd för att jobba i de här tankebanorna eftersom det innebär att personalens 

normer synliggörs (intervju 2). 
 

I ytterligare en kommun uttrycker informanten sin besvikelse efter genomgången 

utbildning ”… full av iver och färska kunskaper men kommunen hade inte tänkt 

längre, alltså nästa steg” (intervju 3). Genuspedagogen tror varken att rektorerna 

eller de på central nivå har kunskap i jämställdhet och genusfrågor. I en annan 

kommun tror informanten att kommunen inte har hunnit med eftersom det hela 

tiden kommer nya saker och det är svårt att hålla allt i luften. Där har kommunen 

anställt två utvecklingsledare men utvecklingsledarna har inte än kunskap om 

jämställdhet och genusfrågor. En annan informant beskriver en vilsenhet i 

kommunen och vad förvaltningen gör. Förvaltningen vet vad som krävs och att 

det ingår i värdegrunden. Informanten uttrycker ”det finns en medveten okunskap, 

brister i kunskap om vad det går ut på” (intervju 6). ”Det finns ingen strategi för 

att sprida att nu har vi de här resurserna” (intervju 7).  

 

4.3.2 Genuspedagogens roll 

 
Villkoren för genuspedagogerna varierar. En informant berättar om hur det 

skapades möjlighet att arbeta som genuspedagog 50 % ett år direkt efter 

utbildningen men idag ingår det inte i tjänsten. För att arbeta 50 % som 

genuspedagog fick informanten själv vara mycket aktiv och påtala behovet. Under 

det året bestod uppgiften i huvudsak att arbeta med en jämställdhetsplan som 

föregicks av en omfattande arbetsmiljöenkät om jämställdhet och genusfrågor. I 

en annan kommun fick genuspedagogen börja med att arbeta 10 % av sin tjänst 

som genuspedagog och arbetar idag 20 % fram till årets slut. Det finns inget 

beslut om en fortsättning. Uppgiften är att inspirera andra att jobba med 

jämställdhet och genusfrågor. En informant har möjlighet att använda sin 

kompetensutvecklingstid som pedagog till att anordna studiecirklar för 

intresserade kollegor, men tänker inte ta på sig något mer så länge det inte blir 

nedsättning i tjänst. I en kommun finns det fyra genuspedagoger. En är 

utbildningsledare och en är rektor. De har möjlighet att styra sin tjänst samt de två 
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andra som är pedagoger och som har till sitt förfogande 30 dagar/år. De har en 

grundplanering och träffas några gånger/termin. En annan informant beskriver hur 

hon/han ställt frågan om hur arbetet som genuspedagog ska bedrivas men 

kommunen hade inga pengar och hade inte heller bestämt hur det skulle vara. Idag 

får den genuspedagogen genomföra kompetensutveckling till personal och ta den 

tid som behövs till förberedelser och genomförande. En nackdel är att kvällar och 

helger används eftersom det är svårt att planera in i ordinarie verksamhet. Ledig 

tid kompenseras vid senare tillfälle.  

      I de flesta kommuner har genuspedagogen ingen status eller avsatt tid för sitt 

uppdrag. En informant beskriver det som ”… ett namn på ett papper” (intervju 3).  

En annan informant berättar att det precis har blivit klart att läsåret 06/07 kommer 

genuspedagogen att få använda 20 % av sin tjänst som genuspedagog. En 

informant beskriver känslan av ett ansvar för jämställdhet och genusfrågor i 

kommunen men eftersom det inte finns någon avsatt tid är det svårt att jobba med 

frågorna. ”Jag vet inte vem som är min kontaktperson i de här frågorna” (intervju 

3). 

      Sammanfattningsvis framkommer det av informanterna att de flesta 

kommuner har en vilsenhet och okunskap samt saknar en strategi för sitt 

jämställdhets- och genusarbete. Genuspedagogerna saknar status i de flesta 

kommunerna men känner själva ett ansvar efter genomgången utbildning. 

 

4.4 Andra viktiga aktörer 
 
I detta avsnitt redovisas vilka andra olika aktörer som informanterna anser är 

viktiga vid implementering av jämställdhet och genusfrågor samt deras möjlighet 

att se de strukturer som finns. Med andra ord vilken kunskap och insikt de har i 

jämställdhet och genusfrågor. 

 

4.4.1 Förhållandet rektor – genuspedagog 

 
Flera av informanterna påtalar att de känner stöd av sin rektor men det är endast 

två av dem som anser att rektorn aktivt leder arbetet. En genuspedagog tar upp 
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problemet med ständiga byten av rektorer som medför att det är svårt att bygga 

upp ett samarbete.  En informant funderar om rektorn bara gör saker för att det är 

ett mål, ett politiskt beslut, något som de ska göra och är tveksam till att den ser 

strukturen. ”Rektor avsätter ingen tid för diskussion om jämställdhet och 

genusfrågor” (intervju 2). Vad som skulle behövas är starka ledare som själva har 

sett att genusfrågor är viktiga på alla plan. Många av informanterna känner ingen 

feedback från rektorn men inte heller något motstånd. Några informanter tycker 

att rektorn som pedagogisk ledare ska uppmuntra och tala om att det är viktigt 

med jämställdhet och genusfrågor. Men det är också många rektorer som är bra. 

”Om inte rektorerna gör det till en viktig fråga hur ska då pedagogerna kunna ta 

det på allvar” (intervju 4). De flesta informanterna tycker att är viktigt att rektorn 

leder arbetet och är insatt i jämställdhet och genusfrågorna. Jämställdhetsarbetet 

måste drivas anser en informant, med en ledning som driver och planerar. En 

annan informant säger att det är svårt att diskutera en handlingsplan om det 

pedagogiska arbetet, då inte rektorn förstår jämställdhet och genusfrågorna. 

 
Jag väntar att rektorn går den här utbildningen så att vi kan diskutera, det är ingen idé 

innan hon/han har gått den här processutbildningen (intervju 1). 

 

4.4.2 Projektet Forma framtiden 

 
Projektet Forma framtiden11 framhålls av samtliga aktörer som betydelsefullt för 

att öka kunskapen i kommunen eftersom genuspedagogerna upplever att det finns 

brister i kunskapen hos de olika aktörerna i kommunen. Informanterna beskriver 

det som ett viktigt tillfälle att inspirera varandra och att få ny kunskap. Att delta i 

nätverket underlättar arbetet i den egna kommunen. En informant deltar inte på 

grund av de långa avstånden och två stycken säger att de inte deltar eftersom inte 

frågan får någon status i kommunen och att det inte avsätts någon tid men de 

skulle gärna delta om de kände stödet från sin rektor och fick tid. En annan 

informant tycker att de ligger så långt fram i sin kunskap att de väljer när de 

                                                 
11 Forma framtiden är ett länsövergripande projekt som syftar till att bidra till en jämställd skola / 
undervisningsverksamhet i Norrbotten. Projektägare är institutionen för utbildningsvetenskap vid 
Luleå tekniska universitet och projektet sker i samarbete med EU:s strukturfond, länsstyrelsen, 
kommunerna i Norrbotten, Regionalt utvecklingscentrum, jämställdhetskommittén i Luleå 
kommun, Myndigheten för skolutveckling, Rädda barnen och Teknikens hus. 
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deltar. Varje kommun får skicka upp till tre deltagare och från en kommun åker 

två pedagoger. Den informanten påtalar hur viktigt det är med den gemensamma 

resan till mötet för att det är deras enda möjlighet att träffas och diskutera de här 

frågorna. En annan informant fick strida i sin kommun för att få delta i nätverket 

och dessutom är de två andra som är anmälda aldrig närvarande, en är pappaledig. 

Och trots att informanten har påtalat detta för ledningen händer inget, det blir inte 

fler deltagare. 

      Nätverket har också en mötesplats på nätet där deltagarna kan ta upp olika 

frågor, tidningsartiklar, metodtips, litteratur och ny forskning. 

      Det finns också en processutbildning för skolledare och enligt alla informanter 

deltar kommunerna med en till tre deltagare från varje kommun. ”Hoppas de 

uppmanar rektorer och säger att de ska prioritera jämställdhet och genusfrågor” 

(intervju 2). En annan informant säger att deras rektor är med enbart på pappret. 

Enligt sju av informanterna förekommer det inga träffar i kommunen mellan 

genuspedagoger och skolledare som deltar i nätverket Forma Framtiden. 

 

4.4.3 Övriga aktörer 

 
Övriga aktörer som informanterna nämner är kollegor. 

 
Det måste finnas ett intresse hos pedagogerna att jobba med de här frågorna, en insikt 

om att det inte är något som vi kan välja, det här måste vi jobba med (intervju 2).  
 

En annan informant talar om att fler tänker med genusglasögon i undervisningen. 

Det är väldigt blandat mellan åldrarna och mer beroende från individ till individ 

säger en annan informant. Ytterligare en informant säger att kollegor är viktiga, 

ingen klarar av förändringsarbete ensam och man brinner upp om man är ensam, 

det är viktigt att ha människor som jobbar med sig.  

      En informant talar om en träff med skolledarnas ledningsgrupp och att där få 

möjlighet att presentera en genomförd undersökning. Det är tre av informanterna 

som har fått träffa skolledarnas ledningsgrupp. En informant talar om att 

skolchefen är inne i det hela och har stor insikt samt stödjer arbetet. 
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      I implementeringsarbetet är barnens fritid också en viktig aktör. Där ingår inte 

bara hemmen utan också idrottsföreningar vilka skulle behöva en debatt. Många 

av informanterna tycker att det är viktigt att informera föräldrarna och några 

kommuner har även information kvällstid till föräldrar med inhyrda föreläsare. 

Någon informant beskriver att hon/han har varit föredragshållare. En informant 

talar om att föräldrar inom förskolan har börjat fråga efter genusutbildning. Det är 

dock en stor variation mellan föräldrars medvetenhet.  

      Politikernas roll är att sätta mål och därför är det viktigt att jämställdhet är ett 

politiskt mål. Många av informanterna säger att politikerna inte riktigt kan det här 

med jämställdhet och genusfrågor. En informant nämnde att på en information 

hade en skolpolitiker efterlyst genuspedagogen, men i övrigt fanns inget intresse 

och ordförande hade av sitt uttryck klargjort att han inte vet vad genusfrågor är. 

En annan informant berättar att de har kontinuerlig information till skolans nämnd 

så att de vet vad som sker och att de är ganska medvetna. ”Politikerna styr ju, de 

ger resurser och kan prioritera eller inte prioritera” (intervju 6). En informant 

tycker att politiker har en viktig uppgift i organisering av skolan, jätteviktigt att få 

tillstånd en icke segregerad utbildning, att få till en icke könssegregerad skola, det 

är en skolpolitisk fråga.  

      En informant anmärker på att det borde komma ett klart och tydligt budskap 

från kommunchef att jämställdhet och genusfrågor är viktiga. 

      Några informanter talar om att jämställdhet är en viktig fråga för 

Lärarförbundet och att det finns en del fackliga företrädare som driver de här 

frågorna. En informant berättar om att de nu ska använda Lärarförbundets 

studiematerial i studiecirklar. Lärarförbundet och Sensus ger studiebidrag till 

medlemmar för deltagande i studiecirkel.12 En annan informant har uppfattningen 

att de fackliga representanterna försöker driva jämställdhetsfrågor men har svårt 

att få gehör hos ledningen. I en kommun har lärarförbundet anordnat ett 

pedagogiskt café där genuspedagogen pratade om genusfrågor och det var många 

intresserade pedagoger, även en rektor som var med och lyssnade. Det sprider sig 

på många olika sätt. 

      Gymnasieeleverna tror att de är så jämställda men de ser inte heller 

strukturerna säger en informant, när det kommer igång diskussioner får de aha- 

                                                 
12  Studiematerialet benämnes ”genuspraktika för lärare”. 
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upplevelser. En informant säger att eleverna blir duktigare och duktigare, även de 

små barnen.  

      Några informanter tar upp medias roll där de framställer jämställdhet väldigt 

hårt och alltid med ytterligheter. De tycker inte att media är så intresserade av att 

lyfta goda exempel. Informanterna menar att det här kan påverka kollegors beslut 

att delta i en studiecirkel, det finns en rädsla eller försiktighet. 

      Två informanter tycker att det är viktigt med utbildningssatsningar och där 

finns universitet och högskolor som kan utbilda personal som redan finns i skolan 

inom genusvetenskap och med vetenskaplig förankring. Det ska inte vara några 

kurser med schablonmässiga beskrivningar. Ett dilemma som två informanter tar 

upp är att rektorn aldrig säger någonting om utbildningar utan de får själva vara 

uppmärksamma och fråga om de får åka.  

      Sammanfattningsvis framkommer att det saknas pedagogisk ledning när det 

gäller jämställdhet och genusfrågor i många kommuner. Det måste finnas en 

ledning som driver och planerar. Den aktör som har en stor betydelse just nu är 

projektet Forma framtiden eftersom många av genuspedagogerna ser det som en 

möjlighet att kommunernas kunskap ska öka. Det finns även många andra aktörer 

som har en viktig roll i implementeringen men det skiljer mellan olika kommuner. 

Vad som framkommer av genuspedagogerna är att det finns en stor okunskap i 

kommunerna när det gäller jämställdhet och genusfrågor. För att arbeta med 

saknas samarbete mellan de olika aktörerna men även mellan de som deltar i 

Forma framtiden från den egna kommunen. Av några informanter framkommer 

att Lärarförbundet stödjer implementeringen av jämställdhet och genusfrågor.  

 

4.5 Implementering 
 
I detta avsnitt redovisas hur och på vilket sätt implementeringen har gått till i 

kommunen och skolan samt vilka hinder och möjligheter som uppstår vid 

implementering, det vill säga att förverkliga skollagens och läroplanernas 

intentioner.  
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4.5.1 Kommunen 

 
En informant redogör för hur de arbetat med jämställdhetsfrågor mer eller mindre 

strukturerat sedan 02/03. De började med forskningscirklar och idag försöker de 

sprida informationen så att många får fördjupad kunskap. Genuspedagogerna 

arbetar ut mot de olika skolorna och driver förändringsarbetet. Det är kontinuerlig 

kompetensutveckling i genus och jämställdhetsfrågor. I sin genus- och 

jämställdhetsstrategi har de en mall för hur de kan göra handlingsplaner på den 

enskilda skolan. Alla skolor i kommunen arbetar idag med jämställdhetsfrågor 

och har stöd av genuspedagogerna. En annan informant beskriver att 

ämnesområdesmöten förskola – skola, som finns i kommunen har en stående fråga 

inom varje ämne, en punkt om genusfrågor.  

      ”Ordförande för skolans nämnd säger att jämställdhet är en prioriterad fråga 

och att rektorerna ska jobba med jämställdhet och genusfrågor men så är inte 

fallet” (intervju 2). En informant berättar att jämställdhet finns med i den lokala 

arbetsplanen men det räcker inte utan hela kommunens verksamhet måste 

genomsyras. En annan informant beskriver hur hon/han lämnar förslag till 

studiedagar om jämställdhet och genuskunskap, de har redan haft en och fler är 

planerade till hösten. Samma kommun har även haft värderingsövningar på en 

studiedag. Det är flera genuspedagoger som säger att de erbjuder hjälp till andra 

rektorsområden men de har inte fått någon förfrågan. Några informanter beskriver 

att det kommit egna initiativ från någon rektor och personal om arbetsplatsträffar 

och föräldramöten. Ledningen kan vara en möjlighet och ett hinder. En informant 

beskriver hur hon/han fanns med i ett häfte om kompetensutveckling i kommunen 

utan att ha blivit tillfrågad. Utbildningen vände sig enbart till förskolan eftersom 

skolans ledning tyckte att skolan hade så mycket annat som måste göras. En annan 

informant talar om hur hon/han anmält sitt intresse att leda seminarier i 

genusvetenskap på miniskolforum i kommunen, men sen hände det inget efter 

seminariet. Samma informant har även pratat till lärare om genusfrågor i ett 

projekt som Röda korset hade. 

       Två genuspedagoger känner ett tydligt uppdrag och en betonar att det är en 

process och det gäller att vara uthållig och inte ge upp: 
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Man kanske når längre om man går lugnt fram, det kan bli taggarna utåt om man 

verkligen slår på för stort från början (intervju 3). 

 

 

 Liknande exempel har kommit från flera informanter: 

 
Om man inte aktivt jobbar med de här frågorna så är skola och förskola med om att 

permanenta och cementera könsmönster (intervju 8).  
 

Det som också framkommit hos många informanter är att det finns en ovilja mot 

jämställdhet bland politiker och de flesta tjänstemän och det är en svårighet att 

många tar det personligt när man pratar om jämställdhet: 

 
Ibland känns det som dubbelbottnat, det är bra jobba med det här men det är inte så 

viktigt (intervju 4). 
 

En informant beskriver att den informella regeln i alla sammanhang är att hålla sig 

inom sin ram och går du utanför ramen så kostar det. Många av informanterna 

känner inte att de har legitimitet för sitt arbete i kommunen eftersom de saknar ett 

uppdrag och en tjänst. En annan sak som också lyfts fram är att det borde vara 

minst två för att ha någon att diskutera sina idéer med.  

 

4.5.2  Skolan 

 
Alla informanter är överens om att det krävs gemensam utbildning i 

genuskunskap för skolpersonal och kunskap om jämställdhet för annars faller 

individen tillbaks i gamla normer och värderingar: 
 

Vad som krävs är kunskap hos pedagogerna, att man börjar granska sig själv, vågar 

granska sig själv, våga erkänna för sig själv, börja med sig själv, vad kan jag förändra 

hos mig, inte ta för stora steg, liten konkret grej (intervju 4). 

 

En informant beskriver att det som skrämmer människor i inledningsfasen är att 

titta på sig själv.  
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En informant fortbildar kollegor och försöker inspirera dem med litteraturlista och 

använder litteraturseminarium för att skapa medvetenhet om deras 

förhållningssätt. En annan informant ser det som en möjlighet att nå ut i små 

grupper där det kan komma naturligt underifrån och där man tillsammans kan 

skapa ett intresse. 

      Två informanter deltar i föräldramöten och föräldraråd. Det finns två till som 

deltagit i enbart föräldramöten.  

      Tre informanter arbetar med en handlingsplan om hur de ska uppfylla målen i 

läroplan, skolplan och arbetsplaner. Det är kollegors synpunkter som ligger till 

grund för arbetet och undan för undan ökar medvetenheten hos kollegor men inte 

hos alla:  

 
Det är svårare att handskas med ointresse och det passiva motståndet är svårt och det 

blir otydligt, det blir som en rörlig vägg (intervju 6).  
 

En informant beskriver hur hon/han tog upp jämställdhet och genusfrågor på ett 

personalmöte och det blev alldeles tyst. 

      Flera informanter beskriver projekt som pågår om barns språkutveckling. En 

annan informant berättar om hur de varje vår har ett vårexpo för att synliggöra 

skolans och elevernas arbeten men rektorn kommer aldrig och tittar. Stödet från 

skolledningen måste finnas och är viktigt, det framhåller alla informanter. Det 

finns så mycket annat som upplevs viktigt i skolan och ibland kommer frågan, är 

det här viktigt? Det kan finnas ett motstånd och då behövs bra argument för att 

kunna argumentera. En informant säger att ibland måste hon/han diskutera att det 

är prioriterat. Flera informanter påtalar att skolans dilemma är att det arbetas med 

nya projekt varje år, utvecklingsprojekt måste bli långsiktiga. Ett hinder för 

arbetet är tiden, det är så mycket som ska hinnas med.  

       Alla informanter som arbetar på en skola tycker att de har kunnat påverka de 

som finns närmast mest, i arbetslaget och på skolan, det blir en naturlig dialog och 

där känner de legitimitet. Vid kompetensutveckling av pedagoger i kommunen 

lyfter en informant upp svårigheten med att vara borta från skolan och kollegorna 

vet inte vem som kommer in som vikarie. Det orsakar gliringar från kollegor som 

inte är positiva att få. Många av informanterna beskriver hur de har blivit 

medvetna om sitt förhållningssätt och tänker mycket på hur de själva agerar i 
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undervisningen bland eleverna. Några av informanterna beskriver att när man väl 

börjar se någonting då ser man bara mer och mer och det kan skapa ett 

samtalsämne, ett gemensamt intresse i personalrummet. ”Om man har en positiv 

ledning går det inte att stoppa” (intervju 8). 

      Några gemensamma slutsatser är att det finns en kommun av de intervjuade 

som har involverat alla kommunens skolor i sitt arbete. I ytterligare en kommun 

får genuspedagogen vara med och påverka studiedagarnas innehåll vilket innebär 

en viss styrning. Det framkommer att genuspedagogerna har svårigheter vid 

implementering i kommunen men att det är lättare på den egna arbetsplatsen och 

främst i arbetslaget. Många konstaterar att det är svårigheter att implementera när 

frågan gäller människors värderingar men att det underlättar om ledningens stöd 

finns. Det finns exempel om bra förändringsarbete på något rektorsområde med 

rektor som leder och planerar arbetet. 
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5. Diskussion och slutsatser 
 
 
 
 
Denna uppsats har, genom fallstudier i nio kommuner, studerat den struktur som 

genuspedagogerna verkar i och vilka hinder och möjligheter det finns för 

implementering. Informanterna har inte lämnat en enhetlig bild men det går att 

urskilja tre typmodeller av kommuner som jag väljer att benämna A, B och C. I 

inledningen formulerades en hypotes. Den är att genuspedagogens möjlighet att 

arbeta med jämställdhet ökar om informella och formella regler överensstämmer 

och om det finns stöd från överordnade. För att undersöka hypotesens relevans 

undersöktes följande frågeställningar. Vilka aktörer påverkar genuspedagogens 

möjligheter till implementering av jämställdhets- och genusfrågor? I vilken 

struktur, i bemärkelsen normer och regler, verkar genuspedagogen? I detta kapitel 

diskuteras hur strukturen för genomförande ser ut för genuspedagogen och vilka 

hinder och möjligheter som finns till implementering. Avslutningsvis redovisas 

uppsatsens slutsatser. 

 

 

5.1 Aktörer som påverkar genuspedagogen  
 
Informanterna har inte lämnat någon enhetlig bild men det går att urskilja tre 

typmodeller av de olika aktörerna i den struktur som genuspedagogen verkar i. I 

typmodell A finns två kommuner som på ett medvetet sätt använder de 

ekonomiska möjligheter som staten erbjuder för att arbeta med jämställdhet och 

genusfrågor. Skolans ledning, genuspedagoger och representanter från 

rektorsområden träffas gemensamt för att dra upp riktlinjer och diskutera det 

fortsatta arbetet med jämställdhet och genusfrågor. De här grupperna som träffas 

kan se olika ut men det finns en organiserad samverkan mellan de olika aktörerna 

i varje kommun. Projektet Forma framtiden är en resurs i deras arbete och de tar 
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del av det som är av värde för den enskilda kommunen. En stor del av kollegorna 

är involverade i arbetet med jämställdhet och genusfrågor. Föräldrar informeras 

och blir delaktiga i arbetet och i ena kommunen är hela samhället involverat. 

Skolans nämnd får information om det pågående arbetet. Utbildningsanordnare är 

anlitade och det finns en medveten samt kontinuerlig utbildning i jämställdhet och 

genusfrågor för all personal. 

      I typmodell B finns kommuner där det går att se ett jämställdhets- och 

genusarbete på en skola eller ett rektorsområde. Utvecklingsområdet är ofta i form 

av något projekt med stöd utifrån. Eller också att de har fått möjlighet att samlas 

runt en ansökan men inte fått pengar och projektet har fortskridit i mindre skala. 

Frågorna kommer naturligt in i värdegrundsarbetet på de skolorna. I de här 

kommunerna känner informanterna ett starkt stöd av hur staten lyfter frågan om 

jämställdhet och genusfrågor mycket tydligare idag än för några år sedan. 

Genuspedagogen har i vissa kommuner sporadisk kontakt med skolledningen. 

Lärarförbundets material för studiecirklar har lyfts fram av någon genuspedagog. 

Projektet Forma framtiden är en viktig aktör där informanterna får träffa andra 

som är insatta i jämställdhet och genusfrågor samt att de får del av ny forskning. 

En annan viktig aspekt är att det också finns en processutbildning för skolledare 

som gör att kunskapen i kommunen ökar. På de egna skolorna har en del föräldrar 

fått information om jämställdhet och genusfrågor eftersom de anses vara viktiga 

aktörer under barnens fritid. 

      Statens roll är viktig för informanterna i typmodell C. Nya lagar och 

förordningar som tillkommer kan vara ett stöd för dem att lyfta jämställdhet och 

genusfrågor. Det kan finnas något enskilt arbetslag som har fått statligt bidrag till 

något projekt. Genuspedagogutbildningen har bidragit med kunskap som de 

använder i den egna undervisningen. Det finns ingen dialog med överordnade om 

jämställdhet och genusfrågor. Den huvudsakliga kontakten sker med kollegor som 

är i samma arbetsrum eller arbetslag. Informanterna deltar inte i nätverket Forma 

framtiden. Jämställdhets- och genusfrågor saknar prioritet av skolans rektorer.  
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5.2 Normer och regler vid implementeringen 
 
Nee och Ingram definierar institutioner som ett nät av sammanhängande regler 

och normer som styr det sociala samspelet, vilket omfattar formella och 

informella sociala tvång som skapar en uppsättning val för aktörerna. Normer och 

regler styr vårt handlande. North visar i sin forskning att formella regler 

kompletterar och ökar effektiviteten hos informella regler. Strukturens normer och 

regler för typmodell A kännetecknas av att kommunen har en övergripande 

strategi eller början till något övergripande. Genuspedagogen har utrymme i sin 

tjänst att arbeta med implementering av jämställdhet och genusfrågor samt har ett 

tydligt uppdrag i sin tjänst. I de här kommunerna finns tydligt uttalat skyldigheten 

att följa styrdokumenten. Den formella regeln i skollag och läroplan är tydlig 

vilket innebär att det inte går att bortse från jämställdhetsarbetet. Det medför att 

många rektorer som finns i genuspedagogens närhet tycker att det är nödvändigt 

att läroplanen följs. Men som många informanter uttrycker är det inte säkert att 

rektorerna ser med genusglasögon.13 Men även i kommunen med en medveten 

strategi har genuspedagogerna en betydande roll för att driva jämställdhet och 

genusfrågor framåt på skolor och i arbetslag. De formella reglerna är tydliga i 

typmodell A och den informella regeln är att genuspedagogen har en stor 

betydelse och är den pedagogiske ledaren i de här frågorna eftersom det 

fortfarande saknas kunskap hos många om jämställdhets- och genusfrågor, även 

hos rektorer. Även om det saknas kunskap försöker de olika aktörerna i 

kommunen ändå följa de formella reglerna. De informella reglerna 

överensstämmer i stor utsträckning med de formella reglerna. 

      Kommunerna i typmodell B har ingen strategi för sitt jämställdhets- och 

genusarbete. Det finns inte heller något övergripande samarbete i kommunen där 

genuspedagogen finns med. Den formella regeln är att följa styrdokumenten men 

eftersom inte kommunen har någon strategi innebär det att den informella regeln 

är att inte prioritera jämställdhet och genusfrågor. I typmodell B har 

genuspedagogen ett litet utrymme att disponera men inte direkt uttalat i sin tjänst. 

                                                 
13 Att de kan se de bakomliggande strukturerna. 
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Det finns inte någon tid planerat i tjänsten utan möjlighet till enskilda lösningar 

som till exempel att någon får använda sina egna utvecklingsdagar, en annan får ta 

ut ledig tid vid ett senare tillfälle samt att det ordnas vikarie för genuspedagogen 

vid behov av att genomföra fortbildning för kollegor. Den formella regeln är att 

genuspedagogen inte har någon tid avsatt i sin anställning för att arbeta med 

jämställdhets- och genusfrågor. Den informella regeln är att genuspedagogen 

försöker kringgå den formella regeln med enskilda lösningar eftersom hon/han 

känner att det är viktigt att arbeta med jämställdhets- och genusfrågor. Det innebär 

att implementeringen blir svårare och många genuspedagoger beskriver hur de 

enbart kan arbeta i sitt arbetslag och till viss del på sin skola. Den informella 

regeln tycks vara att frågan har låg status fastän den finns med i styrdokumenten 

och är en formell regel. Det medför att genuspedagogen får en otydlig roll som 

inte lyfts upp i organisationen, de får ingen status. Frågan om jämställdhet och 

genusarbete har i en del kommuner behandlats som en icke-fråga vilket betyder att 

den inte alls finns med i diskussionen. Det innebär att de frågor som 

genuspedagogen ska arbeta med osynliggörs. Genuspedagogen får svårt att 

fullfölja sitt uppdrag från utbildningen eftersom hon/han inte får någon eller har 

begränsad tid för sitt uppdrag och de upplever frågan som icke prioriterad i 

typmodell B.  

      I den här typmodellen känner genuspedagogen ett stöd och uppmuntran från 

sin rektor på sin egen skola. Rektorerna tycker naturligtvis att styrdokumenten ska 

följas men enligt informanterna finns det en vilsenhet om vad som bör göras och 

en kunskapsbrist. Det medför att rektorn inte är den pedagogiske ledaren när det 

gäller jämställdhets- och genusfrågor. Den formella regeln är att rektor är 

pedagogisk ledare men den informella regeln blir att inte leda jämställdhets- och 

genusfrågor. I en kommun beskrivs ett enskilt aktivt samarbete på en skola mellan 

rektor och genuspedagog, där genuspedagogen finns med som stöd och 

diskussionspartner, men det är rektorn som leder implementeringen.  

      Genuspedagogerna är med i nätverket Forma framtiden och har stöd för att 

delta. Ett problem som framkommit är att det finns liten samverkan mellan 

kommunens representanter och även med kommunens ledning. Om inte de som 

får mer kunskap samverkar är det svårt att få till en förändring i jämställdhets- och 

genusfrågor. Projektet Forma framtiden sker i samarbete med kommunerna och 

ändå verkar det ut som om det inte finns ett aktivt intresse att följa upp vad som 
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händer i projektet från kommunens ledning. Det är en informell regel från 

kommun att inte synliggöra de som deltar i projektet Forma framtiden och aktivt 

fånga upp deras kunskap. Kollegor som är närmast genuspedagogen är mer 

intresserade och kan mer om jämställdhet och genusfrågor än övriga kollegor. För 

att klara av förändringsarbetet behövs kollegor, det är viktigt att ha människor 

som jobbar med sig. Den informella regeln är att det finns en del kollegor som 

inte tycker att jämställdhets- och genusfrågor är viktiga, vilket innebär ett hinder i 

implementeringen. 

      En informell regel som finns i de flesta kommunerna är att frågan om 

genuspedagogutbildning inte har fått någon högre prioritet bland politiker och 

skolans ledning. Den informella regeln har varit att inte aktivt informera och 

uppmuntra anställda att gå genuspedagogutbildningen. En information om 

utbildningen är också en fråga om implementering, det talar om vilket värde 

kommunen sätter på utbildningen. På det viset går det att säga att politikerna inte 

stödjer skollagens och läroplanens krav som genuspedagogen försöker uppfylla 

genom att arbeta med jämställdhets- och genusfrågor. Eftersom det inte finns en 

strategi i kommunen har normen blivit i motsats till den formella regeln. När 

ledarskapet och de formella reglerna i organisationen uppfattas vara i motsats med 

intressen och preferenser av aktörerna i subgrupper åskådliggör Nee och Ingram  

att det är nästan omöjligt att upprätthålla de formella reglerna i organisationen. 

      I typmodell C är styrdokumenten mycket tydliga för genuspedagogerna. De 

försöker lyfta fram jämställdhets och genusfrågor men har svårt att få gehör. En 

informell regel som finns i typmodell C är att frågan om genuspedagogutbildning 

inte har fått någon högre prioritet bland politiker och skolans ledning. Den 

informella regeln har varit att inte aktivt informera och uppmuntra anställda att gå 

genuspedagogutbildningen. Genuspedagogen har inte någon status i typmodell C 

och det finns ingen tid i tjänsten som är avsatt för jämställdhets- och genusarbete. 

Genuspedagogen saknar helt handlingsutrymme och har inget stöd från ledningen. 

Kommunerna har ingen strategi för sitt jämställdhets- och genusarbete. Av den 

anledningen deltar inte genuspedagogerna i nätverket Forma framtiden. De 

informella reglerna överensstämmer inte med de formella reglerna eftersom inte 

skolledningen stödjer deras arbete med jämställdhet och genusfrågor samt att 

skolledningen inte har någon strategi för sitt arbete. Det innebär att den informella 

regeln är att inte följa styrdokumenten som är den formella regeln. Många av 
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kollegorna har inte intresse och kunskap för jämställdhet och genusfrågor och det 

är svårt att diskutera värderingar. Det framkommer också att det kan uppstå ett 

spänt läge i personalgruppen när jämställdhetsfrågor kommer upp till diskussion. 

Kollegor har inte kunskap om jämställdhets- och genusfrågor vilket innebär att de 

inte följer den formella regeln i styrdokumenten. Detta innebär en mer krävande 

och svår roll för genuspedagogen att implementera jämställdhets- och 

genusfrågor. Det finns ingen politisk strategi och skolans ledning saknar kunskap 

för att leda och driva frågorna. Den informella regeln är att formella regler inte 

följs när det gäller  jämställdhets- och genusfrågor.  Nee och Ingram har funnit i 

sin forskning att när reglerna är i motsättning med preferenserna och intressena i 

organisationens subgrupper då kommer det att uppstå problem mellan informella 

och formella regler. 

      Utifrån denna diskussion blir slutsatsen att typmodell A har de bästa 

förutsättningarna för att en implementering ska lyckas. Nee och Ingram har i sin 

forskning funnit att när det finns en nära koppling mellan informella regler och 

formella organisatoriska regler resulterar det i en hög grad av effektivitet i 

organisationen. Typmodell A har en framtagen policy eller ett handlingsprogram 

för att genomföra implementeringen, en strategi för hur de skall gå till väga samt 

att det tydliggörs hur viktiga formella regler är. Genuspedagogens tjänst har status 

i kommunen och stöds av skolans ledning och rektorer. Rektorerna vet att det är 

angeläget att arbeta med jämställdhet och genusfrågor även om de inte har 

tillräcklig kunskap får frågan utrymme på skolor och i arbetslag där personalen 

själva arbetar fram egna handlingsplaner. Föräldrar får information kvällstid när 

skolpersonalen haft utbildningsdagar. Om den informella regeln blir att alla följer 

den formella regeln kommer implementeringen att lyckas. Därmed kan uppsatsens 

hypotes bekräftas i och med att genuspedagogens möjlighet att arbeta med 

jämställdhet ökar om informella och formella regler överensstämmer och där det 

finns stöd från överordnade.  
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5.3 Slutsatser 
 
Svaren på de två frågeställningarna som formulerades inledningsvis innebär att 

uppsatsens hypotes kan bekräftas. Genuspedagogens möjlighet att arbeta med 

jämställdhet ökar om informella och formella regler överensstämmer och där det 

finns stöd från överordnade. 

      I inledningen redovisades att staten uppmärksammat att skolornas 

förutsättningar att bedriva jämställdhetsarbete är mycket olika. I 

budgetpropositionen för 2002 har staten avsatt medel för att utbilda pedagogiskt 

kvalificerade resurspersoner i jämställdhet och genuskunskap. Målet var att det år 

2004 skulle finnas minst en lärare/pedagog i varje kommun. Resultaten från 

fallstudien av genuspedagoger visar att de centrala intentionerna och de politiska 

besluten inte har någon avgörande betydelse på vad som faktiskt sker ute i 

kommunerna. 

      För att jämställdhetsarbetet i skolan och i kommunen i övrigt ska få en större 

dignitet är det nödvändigt att politiker sätter jämställdhetsarbetet högt på 

dagordningen, vilket kanske inte alltid tidigare har varit fallet. Det som också 

framkommit är den stora kunskapsbristen hos det stora flertalet när det gäller 

jämställdhet och genusfrågor.   

      De genuspedagoger som jag träffat har alla varit mycket intresserade av 

genuspedagogutbildningen. Deras ambition har varit att implementera 

jämställdhet och genusfrågor i kommunen, många är mycket engagerade men 

däremot kände jag en stor besvikelse hos många över att de inte har fått någon 

status för sitt arbete. Hur länge har de kvar sitt engagemang? Vad händer med 

genuspedagogerna som gått utbildningen när de har svårigheter att genomföra sitt 

uppdrag? 

      Vid granskning av resultatet förstår jag att förändringar tar tid. Det kan ta flera 

decennier innan en formell regel följs enligt statens intentioner. Det innebär att 

kraften i de informella reglerna behöver synliggöras på ett tydligare sätt samt att 

det bör skapas förståelse för svårigheten att genomföra formella regler när de inte 

överensstämmer med de informella reglerna. Nee och Ingram har i sin forskning 

visat att om inte ledarskapet och de formella reglera är överens med intressen och 

preferenser i aktörernas subgrupper så är det nästan omöjligt att upprätthålla de 
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formella reglerna i organisationen. Vad jag kan konstatera utifrån denna studie är 

att informella regler har stor betydelse för hur väl formella regler kan genomföras. 

      Är det så att den här frågan är så svår och komplicerad att staten ansåg att det 

var bäst att först utbilda genuspedagoger för att sedan utbilda de som ska leda 

verksamheten eller finns det andra skäl? Är det ens önskvärt att staten bestämmer 

vilka generella utbildningar som ska genomföras eftersom utvecklingen sker på 

olika sätt i alla kommuner? Varje kommun måste ha en egen strategi för vad som 

ska genomföras. I empirin framkommer nio olika bilder om hur kommunen har 

byggt upp sin utbildningsverksamhet. Alla befinner sig i olika skeden av 

utveckling och de flesta kommuner var inte förberedda på vad det innebar med en 

genuspedagogutbildning. Det som framkommit av informanterna är en stor brist 

på kunskap och hur är det då möjligt att implementera när inte ens ledningen har 

kunskap?  I Norrbotten är det fem kommuner som inte har någon utbildad 

genuspedagog men i två kommuner pågår utbildning. Det visar tydligt på vilken 

skillnad det är bland kommunerna att genomföra statens intentioner. Vad gäller 

andra län är det möjligt att dra eventuella generella slutsatser och anta att 

situationen är likartad.   

      Givetvis kan det finnas andra faktorer som inte finns med i den här 

undersökningen men som har stor betydelse. Under arbetet med uppsatsen har nya 

frågor framkommit. Det handlar om informella regler i samhället och i 

kommunen. Finns det någon skillnad mellan hur kommunerna ser på formella 

regler, är det så att det har utvecklas olika kulturer om hur viktigt det är med 

formella regler i de olika kommunerna eftersom det framkommer att inte alla 

kommuner följer de formella reglerna på samma sätt? I några kommuner har 

skollagens och läroplanens intentioner blivit en politisk strategi och i en del andra 

kommuner har de inte uppmärksammats. Det har blivit en icke-fråga. Andra 

frågor som dykt upp handlar om vilket samhälle vi vill ha. När den informella 

regeln i alla sammanhang är att hålla sig inom ramen och går du utanför ramen så 

kostar det, hur är det då möjligt att genomföra förändringar? North visar i sina 

studier att de regler som styr oss till största delen är regler för hur man uppför sig, 

beteendenormer och konventioner. Jag har inte haft möjlighet att svara på de här 

frågorna och därför måste jag lämna dem öppna för att eventuellt besvaras i 

senare arbeten.  
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      Om de informella reglerna stjälper statens intentioner, hur kan dessa då 

påverkas? Uppsatsen har visat att strukturen för genomförande är viktig, 

framförallt att det finns en strategi i kommunen för hur man arbetar med 

jämställdhet och genusfrågor. Att det finns stöd från överordnade vid 

implementeringen och att de formella reglerna tydliggörs samt att 

genuspedagogen som finns i kommunen får en tydlig roll. Hur kan man från 

statens sida gynna uppkomsten av dessa?  
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Intervjuer 

 

Intervju via e-mail genomfördes 2005-03-30 med Josefin Rönnbäck vid Luleå 

tekniska universitet.  
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Intervju 1 genomfördes 2006-04-12  
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Intervju 4 genomfördes 2006-04-24 
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Intervju 6 genomfördes 2006-04-27 
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Intervju 8 genomfördes 2006-04-28 
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BILAGA 1  Intervjufrågor 
 
 
Hur länge har du arbetat i skolan? Var? 
 
Arbetsuppgifter? 
Idag? 
 
Vem anmälde dig till utbildningen? 
 
Har kommunen/skolan en jämställdhetsplan? Hur är den framtagen? 
 
Vad krävs för att genomföra jämställdhetsarbete i skolan? 
 
Vilken strategi har din kommun för hur jämställdhetsfrågorna ska bedrivas i 
skolan? 

- utvecklingsgrupper 
- kompetensutveckling och funktion för genuspedagogen i kommunen 
- olika projekt 
- översikter av situationen i kommunen 

 
Beskriv ditt utvecklingsarbete eller förändringsarbete som du har planerat i 
samband med utbildningen, (projektplanen)? Vilka frågeställningar och problem 
ser du som bakgrund till projektplanen? 
Presentation: Hur? När? För vem? 
 
På vilket sätt deltar du i skolkommunens arbete? På vilka arenor har du möjlighet 
att delta? 
 
Vilka aktörer är viktiga och vilka normer har dessa? 
Vilka kontakter har du med BUN-politiker eller nämnd? Vilka ser med 
genusglasögon? 
                                             Skolchef? 
                                             Rektorer? 
                                             Skolor? 
                                             Lärare?  
                                             Fackliga representanter? 
                                             Andra aktörer?  
 
Hur arbetar du med vuxna? Hur får du de vuxna att se med ”genusglasögon”? 
 
Hur ser du på gemensam kunskapsbas i jämställdhet/genuskunskap? Finns det 
möjligheter hinder/? Vilka? 
 
Har du legitimitet att arbeta som genuspedagog? Möjligheter/hinder? 
 
Vilken betydelse har en enskild lärares agerande? Politiker? Ledning? 
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Hur ser ditt nätverk ut? 
 
Vilka formella och informella regler finns i genomförande strukturen kring 
genuspedagogen? 
 
Upplever du som genuspedagog att du har förändrat dessa? 
 

 

 
 
 


