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FÖRORD 

Vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet bedrivs könste-
oretisk forskning under ledning av Fil. Dr. Britt- Marie Berge. 
Forskningen har bl a omfattat ett aktionsforskningsprojekt gäl
lande jämställdhetspedagogik i grundskolan. De medverkande 
projektlärarna deltar i JÄMSAM-nätverket. Forskningsdelen 
avslutades 1996 och finns dokumenterad av såväl lärarna (Berge, 
red. 1996) som forskare i ett flertal publikationer (bl a Berge 
1997). 

Teoretiskt vilar forskningen på poststrukturella teorier och be
grepp och deras utveckling inom feministisk pedagogik. Det in
nebär att aspekter som klass, etnicitet, religion, ålder, plats och tid 
beaktas vid sökandet efter förståelse av gemensamma drag i kon
struktionen av kön och könsmakt även i klassrummet. 

Utifrån denna referensram blir det intressant att studera hur 
jämställdhetspedagogiska insatser tar sig uttryck och bemöts i 
olika pedagogiska sammanhang - kontext. Den forskningsöver
sikt som presenteras i det följande har tillkommit för att få en 
belysning av detta men även vilka teoretiska ställningstaganden 
de olika projekten vilar på. Likaså har rent didaktiska skäl moti
verat kartläggningen 

De ingående projekten är samtliga av aktionsforsknings
karaktär vilket innebär att de är skolbaserade och utformade och 
genomförda av lärare i sam arbete med forskare. Det rör sig såle
des om praktisk jämställdhetspedagogik. 

Den senaste läroplanen (1994) överlämnar till den enskilda 
skolan och läraren att själva realisera skolans mål som även in
kluderar de sk värdemålen där jämställdhet mellan kvin
nor/flickor och män/pojkar ingår. Eftersom jämställdhet enligt 
intentionerna skall ses som en pedagogisk fråga kan förhopp
ningsvis föreliggande projektsammanställning vara till vägled
ning för lärare som vill pröva och utveckla egna ideer om hur 
jämställdhetsarbete kan bedrivas på den egna skolan. 

Tack vare Skolverkets välvilliga inställning och ekonomiska 
stöd har arbetet med forskningsöversikten kunnat genomföras. 

Umeå i maj 1997 

Ulla Forsberg 
Universitetsadjunkt, doktorand 



1. Inledning 

Forskning om könsskillnader och könsdifferentiering har pågått 
under de senaste decennierna i såväl Sverige som andra länder 
och ansenlig kunskap på området finns samlad. Utbildningsde
partementet1, SÖ2 och Skolverket3 4 5 har i ol ika rapporter redo
visat kunskaps- och forskningsöversikter som ger en bild av hur 
det ser ut på området. 

I Skolverkets skrift Flickors och pojkars olika förutsättningar 
och villkor ges en översikt om könsskillnader i skolan liksom om 
skolans roll och tidigare samlade erfarenheter när det gäller jäm
ställdhetsarbete. Det betonas att det fortsatta arbetet med jäm
ställdhet blir en pedagogisk fråga, dvs en fråga om arbete för 
förändring av flickors och pojkars möjligheter och villkor till 
lärande i skolan. Dessutom framhålls vikten av att ta tillvara tidi
gare erfarenheter och kunskaper, att analysera olika strategiers 
framsteg och bakslag för att utveckla jämställdheten i skolan och 
komma vidare från kartläggning till handling. 

Genom den senaste läroplansreformen (Lpo 1994) har den 
enskilde läraren och skolan ett ansvar för att nå upp till de mål 
som läroplanen anger. Det innebär att skolan och dess professio
nella lärare skall följa upp resultat och utvärdera men även att 
pröva och utveckla nya metoder för att därigenom garantera kva
liteten i skolarbetet. Lärare skall alltså i dag mer än tidigare vara 
med och aktivt bidra till utveckling. 

Föreliggande rapport skall ses mot bakgrund av såväl läropla
nens som Skolverkets intentioner. 

1:1 Syfte 

Syftet med arbetet är att presentera en översikt gällande aktions
forskning om jämställdhetsarbete i förskola, grundskola och 
gymnasium eller motsvarande internationellt och i Sverige. 

Inriktningen mot aktionsforskning har valts för att få en bild 
av, om och i så fall hur man praktiskt ute på olika skolor har ar

1 Ds 1994:98.Vfär alla olika. Utbildningsdepartementet. 

~ Wernersson, I ( 1988): Olika kön samma skt)la. Skolöverstyrelsen. 

Eidem. C & Halsius G ( \ 994). Bland primadonnor och strömkarlar. Skolverkets 
rapport nr 48 

4 Wernersson. I (1995): Undervisning för flickor - undervisning för pojkar ..eller 
underx'isning för flickor och pojkar. Skolverket 

Flickors och pojkars olika förutsättningar och villkor. Skolverkets rapport 47. 
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betat med jämställdhetsfrågor utifrån medvetenhet om de faktiska 
förhållanden beträffande kön som råder i skolsituationen dvs 
arbeta med jämställdhet som en pedagogisk fråga. 

2. Begrepp 

2:1 Genus, Kön 

Inom forskning som har könsteoretiskt perspektiv läggs tonvikt 
vid förhållandet mellan könen. Begreppet kön används som en 
analyserande kategori eftersom kön ses som en grundläggande 
struktur i samhället. Feministisk forskning skiljer mellan det so
cialt konstruerade könet, dvs genus (i anglosaxisk litteratur an
vänds begreppet gender) och biologiskt kön (engelskans sex)6. 

Begreppen är dock omdiskuterade då det anses svårt att hålla 
isär vad som är biologiskt respektive kulturellt betingat. 

2:2 Jämlikhet och Jämställdhet 

Begreppen jämlikhet och jämställdhet definieras i Sverige enligt 
följande: "Jämlikhet avser rättvisa förhållanden mellan alla indi
vider och grupper i sa mhället och utgår från att alla människor 
har lika värde oavsett kön, ras, religion, social tillhörighet m.m. 
Jämställdhet är en av de viktigaste jämlikhetsfrågorna. 

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter att: 

- ha ett arbete som ger ekonomiskt oberoende 
- vårda hem och barn 
- delta i politiska, fackliga och andra aktiviteter i samhället 

Jämställdhet har både en kvantitativ och kvalitativ aspekt. Den 
kvantitativa innebären jämn fördelning mellan kvinnor och män 
inom alla områden i s amhället, till ex empel mellan olika utbild
ningar, yrken, fritidsaktiviteter och maktpositioner. Med jämn 
könsfördelning avses i detta sammanhang att andelen kvinnor 
respektive män i en grupp är 40% till 60% eller jämnare. Finns 
det mer än 60% kvinnor i en grupp är den kvinnodominerad. 
Finns det mer än 60% män i e n grupp är den mansdominerad. 
Den kvalitativa innebär att både kvinnors och mäns kunskaper, 

6 Staberg (1992) 
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erfarenheter och värderingar tas tillvara och får berika och på
verka utvecklingen inom alla områden i samhället."7 

2:3 Jämställdhet som pedagogisk fråga 

I och med införandet av Lgr -69 fastslås att den svenska obligato
riska skolan skall innefatta jämställdhetsarbete. Till en början 
innebar detta att pojkar och flickor skulle behandlas lika och att 
skolan skulle motarbeta könsollsattityder. Nästa läroplan, Lgr-80, 
inriktade jämställdhetsarbetet fram för allt på studie- och yrkes
valsfrågor för att därigenom få eleverna, huvudsakligen flickor, 
att välja mindre traditionella utbildningsvägar. 

Nuvarande läroplan, Lpo-94, är ett måldokument som har 
jämställdhet inskriven i värdegrunden, bl a anges att "Skolan 
skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 
möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och be
döms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, 
bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt 
och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella 
könsmönster. Den skall därför ge utrymme för eleverna att pröva 
och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 
könstillhörighet"(s. 6). 

Innebörden i detta är mer preciserat i utbildningsdepartemen
tets skrift "Vi är alla olika"(1994). Här framkommer att skolan 
skall beakta könstillhörighet och bemöta flickor och pojkar uti
från kunskap om könsskillnader, likheter, olikheter och jäm
ställdhet. "Likabehandlingsprincipen" mellan flickor och pojkar 
bör alltså ej gälla. Jämställdhet får inte heller reduceras till en at
titydfråga utan skall vara en pedagogisk fråga. Det innebär att 
vaije elevs inneboende möjligheter och förmåga skall uppmunt
ras och beaktas i undervisningssituationen och i s kolans pedago
giska verksamhet som helhet. Skolan skall även komplettera och 
kompensera för det som pojkar och flickor specifikt behöver. 
Likaså skall man skapa utrymme för såväl pojkar som flickor att 
prova och utveckla icke-könstypiska intressen och färdigheter. 

Flickors och pojkars olika sätt att agera i grupp tex vad gäller 
dominansbeteenden skall också bemötas med pedagogiska me
toder. Undervisande lärare måste dessutom vara medvetna om att 
deras eget kön påverkar samspelet med eleverna. Dessa principer 
för jämställdhetsarbete är generella och allmängiltiga för samtliga 
skolformer och omfattar även förskola och gymnasieskola. 

7 SCB 1996 (s.l) 
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Den centrala tanken i jämställdhetsarbetet är således att jäm
ställdhet skall ses som en pedagogisk fråga där skolan skall be
akta att pojkar och flickor är olika och måste få bemötanden och 
stimulans som utvecklar vars och ens hela personlighet. Benäm
ningen pojkar och flickor istället för elever markerar att det rör 
sig om att arbeta med individer av olika kön och ej likabehand
ling av alla. 

2:4 Jämställdhet och feministisk pedagogik 

Under det senast decenniet har feministiska pedagoger och fors
kare i olika länder agerat för en pedagogik i syfte att förändra 
patriarkala maktstrukturer och ojämlikhet mellan kön inom ut
bildningssystemet. Weiner(1994) urskiljer bl a tre huvudinrikt
ningar. Den ena grundar sig på traditioner inom liberalfeminis
men vilken framhåller likheter mellan kvinnor och män och att 
jämställdhet kan nås genom att skapa lika förutsättningar för båda 
dessa grupper. Förespråkarna önskar förändringar inom det be
fintliga skolsystemet genom demokratiska reformer och tillrätta
lägganden av missförhållanden. Det kan ske t ex genom att om
arbeta kursplaner, granska litteratur och pedagogiskt material ur 
könsperspektiv, stimulera flickor att välja naturvetenskapliga äm
nen, motverka könsstereotypa linjeval och även genom bevak
ning av könsrepresentativitet vid tjänstetillsättningar på fram för 
allt högre nivåer. 

Den andra traditionen utgår från radikalfeministiska idéer om 
att jämlikhetsproblemen måste angripas på ett djupare plan med 
en kritisk granskning av samhällets inklusive skolans manliga 
maktstruktur. Skolan måste bli mindre hierarkisk, mer samar-
betsinriktad och skapa mer solidaritet. De strategier som före
språkas går ut på att göra skolan mer flickcentrerad dvs lyfta 
fram även flickors/kvinnors erfarenheter, intressen och historia, 
utforma en naturvetenskap som passar flickor, stimulera flickors 
och pojkars hela personlighetsregister, stödja flickors självförtro
ende och solidaritet med varandra, motarbeta alla former av 
könstrakasserier, införa mer grupparbeten i stället för konkurrens 
och mer kollektivt fattade beslut på alla skolnivåer. 

Poststrukturalistiska feminister hävdar till skillnad från de 
ovan nämnda att det inte går att hitta övergripande lösningar på 
jämställdhetsproblem utan istället måste individuella lösningar 
för varje enskild situation sökas. Man anser nämligen att uppfatt
ningen om vad som är "kvinnligt" skiftar mellan olika kulturer, 
klasser, åldrar och även mellan olika tider. På samma sätt varierar 
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uppfattningen om det "manliga" eftersom könsmönstren kon
strueras i relation till varandra. Sociala beteenden och relationer 
betraktas i form av mångfald och olikheter vilket omöjliggör uni
versella beskrivningar/tolkningar och generaliseringar. Följaktli
gen kan man inte tala om flickor som en enhetlig, undertryckt 
grupp-

Maktrelationer inom en grupp eller en institution är situations
bestämd och kan ändra karaktär och utseende beroende på i vilket 
sammanhang den uppträder. Makten kan vara ojämnt fördelad 
såväl mellan grupper män och kvinnor som inom respektive 
könsgrupp eller mellan män och kvinnor över huvud taget. 

För feministiska poststrukturalister är utbildning och skolning 
till kritisk medvetenhet centralt i strävan att avslöja maktförhål
landen. Genom den kritiska medvetenheten får den enskilda indi
viden ökad möjlighet att ta tillvara de tillfällen till förändring som 
uppstår naturligt i vardagssituationer. 

Svenska läroplanens jämställdhetspolicy och tankarna i Ut
bildningsdepartementets8 respektive Skolverkets9 skrifter ger 
utrymme för pedagogiska åtgärder som skulle kunna hänföras till 
såväl den liberala som radikala och poststrukturalistiska inrikt
ningen. Liberalfeministisk ideologi kommer t ex till uttryck i p å
ståendet att samundervisning av pojkar och flickor fortfarande är 
grunden för arbetet i s kolan10 . Inga resonemang om könsmakt
relationer, där det manliga är norm för vad som är normalt och 
överordnat, kan utläsas i dessa skrifter men radikalfeministiska 
ideer om att särgruppsundervisning kan tillämpas finns med. I 
det aktuella Förslag till ny läroplan för barn och ungdom 6-16 
år från Barnomsorg och skolakomittén sägs dock att könsrol
lerna speglar maktförhållanden mellan könen och att det är viktigt 
att se könsrollerna ur ett maktperspektiv och vilka konsekvenser 
detta har för könen11. 
Poststrukturalistisk feministisk ideologi kan anas bakom frågan 
huruvida kön skall vara tillräcklig indelningsgrund för det peda
gogiska arbetet12 

8 Ds 1994:98 
9 Skolverket. Rapport 47, 1994 
10 Skolverket, Rapport 47. 1994 (s.52) 
11 SOU 1997:21 (s.l30ff) 
12 Skolverket. Rapport 47. 1994 (s. 53) 
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2:5 Aktionsforskning 

Under det senaste decenniet har begrepp som reflekterad praktik, 
reflekterande undervisning och aktionsforskning varit flitigt före
kommande på det pedagogiska taltet världen över. Bakom dessa 
beteckningar ligger idén om att läraren skall ha en analyserande 
och reflekterande inställning till s in praktik. Vad som skall hän
föras till reflekterad praktik respektive aktionsforskning är inte 
helt lätt att avgöra men det förstnämnda ingår alltid i d et senare. 
Generellt sett innefattar dock aktionsforskning mer strukturerade 
läraraktiviteter, handledd av forskare och med tillämpning av 
forskningsmetodik. 

Aktionsforskningsmetoden anses ha utformats under 1940-
talet av socialpsykologen Kurt Lewin (Lewin G,W,ed.l948) i 
USA. Metoden som bygger på grundläggande demokratiska 
principer har successivt utvecklats och kommit att användas i 
olika sammanhang ofta med emancipatoriska syften men kan 
även användas som ett medel att förbättra kunskaper och peda
gogisk kompetens. 

Under 1970-talet skedde en förnyelse av aktionsforskningen. 
Stenhouse och Elliot, pionjärer i England, såg aktionsforskning 
som ett medel att frigöra lärare och elever som befann sig i ett 
auktoritärt och kontrollerat utbildningssystem och de framhöll 
vikten av att lärare deltog i förändrings- och reformeringsarbete 
på klassrumsnivå. Genom aktionsforskningsprogram där läraren 
var forskare skulle såväl verksamheten som den pedagogiska 
kompetensen utvecklas. Elliot (1991) har t ex använt metoden för 
att förbättra kursplaneinnehåll och arbetssätt bl a genom att akti
vera elever mer i d en egna inlärningsprocessen. Även inriktning 
mot socialt förändringsarbete förekommer. Forskare och lärare 
som arbetar i de olika projekten har bildat ett internationellt nät
verk CARN (Classroom Action Research Network) och ger ut 
tidskriften Educational Action Research. 

I U SA har Schön (1987) haft stor betydelse för utvecklingen. 
Han fokuserade epistemologiska frågor och menade att lärarens 
arbete kännetecknas av "knowing- in-action" dvs en hand-
lingsskunskap/teori som bygger på lärarens samlade erfarenheter 
och bedömningar av mål, syften värden, kunskapsuppfattningar 
plus situationskunskap. Den professionella läraren är en reflekte
rande praktiker inte en tekniker som omsätter teorier eller veten
skapliga forskningsresultat (Alexandersson, 1994), (Holling
worth, Socket, 1994). Schön menar vidare att lärarens kunskap 
kan utvecklas först om den tydliggörs av henne/honom själv. 
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En annan inriktning av aktionsforskning s k "critical praxis" 
utvecklades i USA på 1970-talet. Den var mer radikalt emanci-
patorisk och växte fram som en reaktion på samhälleliga problem 
gällande demokrati och mänskliga rättigheter. Aktionsforsk
ningen idag i USA är omfattande och bedrivs på alla nivåer och 
inom olika sektorer i utbildningssystemet (Noffke, Steven
son, 1995). 

I Australien förekommer pedagogisk aktionsforskning för
ankrad i krit isk teori med tydliga politiska mål att verka för social 
rättvisa och individens frigörelse. 

Kemmis betonar att reflektion skall ske i relation till hand
lingar och situationer som ses i sitt historiska sammanhang. 
Även Kemmis och Carr (1986) använder begreppet "critical 
praxis" och betonar vikten av att lärare samarbetar, ibland med 
forskare, och kollektivt använder sig av kritisk reflektion över sin 
praktik för att åstadkomma förbättringar i emancipatoriskt syfte. 
Det är enligt deras mening värdefullt om en extern handledare 
sätter igång sådana reflekterande kollegiegrupper men när väl 
arbetet kommit igång bör forskaren överlämna ansvaret till grup
perna själva. Programmen har fått stor spridning och ideerna 
används inom såväl lärarutbildning som personalutbildning och 
skolor. 

De aktionsforskningsarbeten som är aktuella i Norden rör 
olika områden t ex skolorgansisation, undervisningsmål, inne
hållsfrågor och metodik (Tiller, 1992). Ett område gäller jäm
ställdhet i skolan. Inom detta falt finns nätverket NORDLILIA 
som omfattar projekt från förskola till gymnasium och framför 
allt lärarutbildning. 

Internationellt sett finner man också att forskning med femi-
nistisk inriktning utnyttjar aktionsmetoden. 

Inom feministisk pedagogik uppmärksammas bl a maktrela
tioner mellan könen och i det perspektivet har forskning med 
betoning på "critical praxis" kommit att anammas av feminister. 
Bl a Lather (Lather, 1991) ger uttryck för att studier av praxis 
skall belysa erfarenheter hos förtryckta och icke förtryckta grup
per och därigenom även belysa dessa gruppers kamp. 

2:5:1 Aktionsforskning i den pedagogiska praktiken 

Till skillnad från traditionell forskning som går ut på att ge insikt 
i hur olika sidor av verkligheten ser ut så syftar aktionsforskning 
till en konstruktiv förändring av verkligheten utifrån de erfaren
heter och kunskaper man har. Genom reflektion och utprövning 
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av olika handlingsmöjligheter söker man också insikt i s keenden 
under förändringsprocessen. 

Elliot (1991) som är en av förgrundsgestalterna definierar 
metoden som "the Study of a social situation with a wiev to im
proving the quality of action within it" (sid 69). Inom skola och 
utbildning innebär det att förändra den pedagogiska praktiken. 
Syftet är att förverkliga de mål och värden som skolan strävar att 
nå upp till, vilket kan gälla innehåll, arbetssätt, planering, rena 
kunskaper men också att utveckla elevers intellektuella förmåga, 
inlärningsstrategier och värderingar. Eftersom undervisningssät
tet förmedlar det man vill att eleven skall tillgodogöra sig är det 
viktigt att man också ser till den processen vid bedömning av 
inlärningsresultat. Vill vi förbättra praktiken så måste vi således 
se till såväl process som produkt. Det är vad som äger rum vid 
aktionsforskning, här sker en fokusering på och reflektion över 
relationen process - produkt. 

Elliot menar också att aktionsforskning är en moralisk veten
skap. Bland skolans övergripande mål finns nämligen värdemål 
(t ex jämställdhet) som varit svåra att klart och entydigt precisera 
i formuleringar som skall gälla för praktiken. I skolans vardag 
uppstår många situationer, ofta oförutsedda, som aktualiserar 
målen och då praktikern i dessa lägen reflekterar över ord och 
handlingar och väljer att agera på visst sätt bland andra tänkbara 
så görs etiska överväganden. Successivt kommer förfaringssättet 
att utveckla lärarnas förmåga att förstå och värdera mänskliga 
situationer. 

2:5:2 Huvuddrag i aktionsforskning 

Aktionsforskning kan bedrivas i mer eller mindre strukturerade 
former, med olika antal involverade aktörer samt under olika lång 
projekttid. Dock finns vissa gemensamma kännetecknande drag 
som Somekh (1995) har sammanfattat enligt följande: 

- Aktionsforskning utföres av människor som är direkt in
blandade i den sociala situation som skall utforskas. Ett be
hov av förändring måste finnas. Forskningen utföres på ar
betsplatsen och ingen ansträngning görs för att kontrollera 
sammanhanget eller att skapa en experimentdesign. Forskare 
eller andra externa experter deltar mer eller mindre aktivt 
som observatörer, diskussionspartners och stödpersoner. 

- Resultatet utnyttjas direkt i pra ktiken för att åstadkomma för
ändring. 
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- Aktionsforskning är pragmatisk. Praktiker har den centrala 
rollen och datainsamling sker utifrån praktikerns villkor. 

- Aktionsforskning utgår från den kultur och de värderingar 
som omfattas av den involverade sociala gruppen. 

- Etiska frågor är viktiga. 

3. Metod 

3.1 Avgränsningar 

Mot bakgrund av att det idag finns samlad kunskap om köns
skillnader i skolåldrarna och hur dessa skillnader visar sig och 
samverkar med olika förhållanden i skolsituationen har denna 
forskningsöversikt inriktats på studier som gäller jämställdhets
pedagogik i p raktiken. Här har aktionsforskning setts som sär
skilt intressant med tanke på dagens skolpolitiska strävanden att 
skolpersonalen själva skall utveckla sin verksamhet. Genom att 
uppmärksamma aktionsforskningsprojekt kan en uppfattning fås 
om vilka åtgärder som vidtagits och hur dessa påverkat det kon
kreta jämställdhetsarbetet. 

Aktionsstudierna är i allmänhet kopplade till universitet eller 
lärarhögskolor men med olika stark styrning från dessa institu
tioner. Vissa projekt leds och struktureras kontinuerligt av fors
kare medan i andra har forskaren en mer perifer roll som handle
dare till et t lärarlag. Det förekommer även projekt som initierats 
och utvecklats av lärare själva men man konsulterar forskare vid 
behov. En del jämställdhetsarbeten omfattar endast en termin 
eller fokuserar enbart någon speciell fråga andra åter är väl inte
grerade i hela skolarbetet och avses fortlöpa. Här har samtliga 
projekt tagits med oavsett innehållsmässig eller tidsmässig om
fattning. Eftersom endast ett begränsat antal projekt finns rap
porterade innehåller datainsamlingen också ett par lärardrivna 
projekt som har anknytning till forskningsinstitutioner13. 

Sammanställningen omfattar aktionsforskning inom området 
jämställdhet på främst grundskolenivå men även gymnasiestadiet 
har uppmärksammats. Likaså är förskolan inkluderad. Detta med 

13 Det ena gäller jämställdhetsarbetet vid förskolan Hjalli. Island (nr 13 i bilaga) 
som utformats av förskollärare M. P Olafsdottir och genomförs av skolans 
lärarteam. Arbetet utvärderas av forskare. Det andra arbetet pågår vid 
Horniman Primary School. England (nr 18 i bilaga) och utvecklades som 
resultat av lärarnas deltagande i universitetskurser om jämställdhet. Båda 
projekten är avrapporterade. 
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hänsyn till att den sk 6-årsverksamheten inom en snar framtid 
kommer att omfattas av den obligatoriska skolans läroplan. 
Dessutom tillhör 5-6 åringarna det obligatoriska skolväsendet i 
många länder. 

3:2 Sökstrategi 

Sökning har skett utifrån begreppen aktionsforskning, kön och 
jämställdhet i skola och utbildning. Aktuell forskning har sökts 
dvs litteratur publicerad under tidsperioden 1990 -1997. I de fall 
där äldre projekt från 1985 -1989 ansetts intressanta har dessa 
tagits med. 
De källor som använts är databaserna: ERIC, PEPSI, LIBRIS, 
ARTIKELSÖK, SPPB samt nätverken Nordlilia (Nordiska mi
nisterrådets projekt om jämlikhet i lärarutbildningarnas innehåll 
och arbetsmetoder) och Jämsam (Skolverkets nätverk för jäm
ställdhet i skolan). Såväl svensk som internationell litteratur har 
inventerats. Följande sökord har använts: Action research. Ak
tionsforskning, Reflective teaching, Equality, Equity, Jämställd
het, Gender, Kön, Kindergarten, Preschool, Primary-, Secon
dary-, Upper-secondary-, Comprehensive-, Highschool. För
skola, Grundskola, Gymnasium. 

4. Resultat 

Som underlag för denna sammanställning ligger 19 rapporterade 
jämställdhets-(jämlikhets-)projekt som genomförts i form av 
aktionsforskning i USA (2), England (8), Australien (2), och 
Finland (2), Norge (2), Danmark (1), Island (1) och Sverige (1). 
Projekten varierar i omfattning, innehåll, uppläggning och orga
nisation. Endast ett fåtal ger klart uttryck för en teoretisk grund
syn. De flesta grundar sig på forskar-/lärarlagets egna klass
rumsobservationer eller skolforskning med genusperspektiv och 
syftar till att utveckla en praktisk jämställdhetspedagogik med 
inriktning som är mer eller mindre reformistisk eller radikal. 

Eftersom projekten är utförda i olika länder är de samhälleliga 
och kulturella förutsättningarna olika. Det blir bl a tydligt vid 
vissa utomnordiska projekt där inte bara kön utan även klass och 
etnicitetsfrågor uppmärksammats. Uppläggningen baseras i 
dessa fall på såväl jämställdhets- som jämlikhets ideer. Hänsyn 
har tagits till detta vid sammanställningen av projekten. 
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4:1 Sammanställning av jämställdhetsprojekten 

Även om projekten är förankrade i olika nationella och lokala 
skoltraditioner så kan man finna värderingar och pedagogiska 
principer som är likartade. Det gäller hur skillnader mellan pojkar 
och flickor i skolan uppfattas och förstås och som följd av det 
hur det pedagogiska arbetet bedrivs. Ovan (s.6f) har tre olika 
feministiska inriktningar nämnts som leder fram till en liberal, 
radikal eller poststrukturalistisk pedagogik. Denna indelning ut
nyttjas här för att få en överblick av projektens ideologiska inrikt
ning. 

Jämställdhetsprojekten har drivits utifrån aktionsforsknings
principer vilket innebär att det pedagogiska arbetet planerats och 
genomförts med de villkor som gäller vid en specifik skola och 
vid en viss tidpunkt. Det kan ha påverkat omfattningen och inne
hållet i vissa projekt. Man börjar i liten skala och tänker sig att 
utvidga arbetet successivt men praktiska omständigheter ändrar 
förutsättningarna och leder till förändringar i utformningen. Vissa 
projekt är endast summariskt redovisade och dessa kan också ha 
en bredare uppläggning än vad som framgår i projektrapporten. 

En grov kategorisering utifrån omfattning och innehåll har 
ändå gjorts för att få en bild av hur det pedagogiska arbetet ut
formats på verksamhetsnivå. Fyra huvudgrupper (A, B, C, D) 
har kunnat urskiljas: 

A. Jämställdhetsarbetet har en vid målsättning och jäm
ställdhetsperspektivet finns med i allt skolarbete. Helhetsgrepp 
finns. 

Många projekt har en varierad uppläggning men fokus ligger 
ändå på vissa områden. Följande kategorier; B, C, och D kan 
ses som undergrupper till A. 

B. Jämställdhetsarbetet fokuserar flickors och pojkars olik
heter och olika ageranden i klassrumssituationen och man 
arbetar med pojkar och flickor på olika sätt. 

C. Jämställdhetsarbetet fokuserar och bearbetar stereotyper 
som gäller kvinnligt och manligt i betalt och obetalt arbete. 

D. Jämställdhetsarbetet fokuserar undervisningen inom de 
naturvetenskapliga och tekniska skolämnena. 
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En sammanställning av kategorierna ger följande schema där de 
olika projekten placerats in. Siffrorna hänvisar till projektnummer 
i bilagorna. 

J ämstäl ld hetsarbete 
i den pedagogiska 
praktiken: 

Pedagogisk inriktning: 

Liberal 
feministisk 

Radikal 
feministisk 

Poststruktura-
listisk 
feministisk 

A. Jämställdhets-
fl 
frågorna genom
syrar allt skol
arbete. Varierad 
uppläggning. 

B. Jämställdhets
arbetet fokuserar 
flickors o.pojkars 
olikheter i klassrums
situationer. Särbehand
ling av pojkar o flickor 

C. Jämställdhets
arbetet fokuserar 
könsstereotyper i 
betalt, obetalt arbete. 

10. Leeming 

2. Björkly m fl 
1. Berge 

17. Ve. m fl 6. Griffiths m 

11. Neal 1. Berge 
1. Berge 
18. Weiner 
5.d,e. Frith m fl 

15,a,e,f. Tutchell 8. Kruse 
12. Nicholas 
5,a Frith m fl 

13. Olafsdottir 
15, c.d. Tutchell 
16. Tuulenkari 
5,b,c. Frith m fl 

3. Chisholm m fl 4. Freeman 
7. Kochenberger -S 
9. Lamminsivu m fl 

D. Jämställdhets
arbete inom natur
vetenskapliga och 
tekniska skolämnen. 

15. b Tutchell 19. Westblade m fl 
14. Parker m fl 

Av sammanställningen framgår att det är fler projekt som fallit 
inom ramen för den radikalfeministiska inriktningen än inom den 
liberalfeministiska. Två projekt har bedömts som poststruktura-
listiska. Några större projekt som omfattar flera skolor och klas
ser (nr 1,15 och 5 ) har hamnat under flera "Pedagogiska inrikt
ningar" beroende på att lärare som deltagit i dessa har utformat 
jämställdhetspedagogiken i det egna klassrummet efter olika 
ideologi. 

För att konkretisera schemat ges exempel på innehåll och 
metoder som använts inom de tre feministiskt pedagogiska in
riktningarna. Tidigare svenska barnomsorgs-, skol- beteckningar: 
förskola, låg-, mellan, och högstadium används här för enkel
hetens skull för åldrarna 4/5-9 år, 10-12 år och 13-16 år. 
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4:1:1 Pedagogisk inriktning och praktisk pedagogiskt 
jämställdhetsarbete 

Liberal feministisk pedagogisk inriktning 

I projekt med denna inriktning finns inget könsmaktperspektiv 
framskrivet utan det pedagogiska arbetet går ut på att förändra 
ojämlika yttre förhållanden genom att utveckla pojkars och flick
ors alla sidor, genom att bemöta pojkar och flickor lika och skapa 
lika villkor för könen. 

A. Några brett upplagda projekt finns. I en engelsk skola 
(Leeming, 10) med elever i förskoleåldern läggs könsperspek
tiv på material, metod och allt innehåll i verksamheten. Leken 
utnyttjas för att utveckla könsmönster i otraditionell riktning. 
Samlek och lika utnyttjande av lokaler och material uppmunt
ras. I rolleken där barnen får använda riktiga hushållsredskap 
får pojkar exempelvis baka och ordna kalas medan flickorna 
kan få leka rörmokare och rensa avlopp. Tekniska problem 
som kan uppstå i ett hem, t ex att en trasig stol måste lagas, 
presenteras för barnen varje dag och såväl flickor som pojkar 
får ge sig i kast med dessa. Lekarna fotograferas, skrivs ner till 
berättelser och utnyttjas som samtalsunderlag och för attityd
bearbetning. Det talade och skrivna språket granskas med hän
syn till kön. 

Björkly och Hernes (2) som arbetar med förskole- och lågsta
dieelever i Norge låter jämställdhetsproblematiken genomsyra 
alla skolämnen. Genom att konsekvent använda positiv för
stärkning vill de stärka såväl flickornas som pojkarnas identitet 
och starka sidor och även komplettera med träning på 
områden där förmågor behöver stimuleras.T ex ledarträning 
för flickor och konfliktlösning med ord för pojkarnas del. 
Undervisningen som bedrivs i köns- och åldersblandade 
grupper lägger an på social träning. 

B. Tutchell (15,a,e,f) respektive Nicholas redovisar klasspro
jekt som framför allt går ut på att förändra och vidga pojkars 
och flickors olika beteenden. För att ändra på förhållandet att 
flickor dominerar i lekhörnan och att pojkar enbart får vara 
med i a ggressiva lekroller införs vissa dagar i veckan teman 
som exempelvis "I dag är lekhörnan ett djursjukhus (café)". 
Samlek uppmuntras. I en annan lågstadieklass används positiv 
förstärkning konsekvent för att befästa tal- och uppförande
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regler. Fysisk kontakt mellan flickor och pojkar och mellan 
elever och lärare uppmuntras liksom övning i a tt bry sig om 
varandra och visa känslor vilket anses speciellt viktigt för poj
kar. 

C. I en amerikansk studie (Kochenberger-Stroeher, 7) kart
läggs förskolebarns inställning till y rken med hänsyn till kön 
varefter barnens mycket traditionella uppfattningar blir föremål 
för olika pedagogisa insatser. Utställning av foton på bekanta 
vuxna i könsöverskridande roller och yrken, studiebesök till 
olika arbetsplatser mm ordnas. Flickorna får egen tid vid da
torerna för att ej bli utmanövrerade av pojkarna. 
I ett finskt projekt (Lamminsivu m fl, 9) prövas yrkesoriente
ring med individuell och grupp-handledning för högstadieele
ver. Uppmuntran till icke könstypiska val görs och speciellt 
flickor får extra uppmärksamhet och ges stödjande samtal. Be
sök företas på såväl manligt som kvinnligt dominerade arbets
platser. Elevuppsatser om framtida yrkesplaner och förvänt
ningar diskuteras. Liknande ideer med flickor som målgrupp 
presenteras av Chisholm m fl(3). 

D. För elever i förskole- lågstadieåldern förekommer vardags
nära uppgifter som skall attrahera såväl flickor som pojkar. I 
tekniska konstruktionsarbeten (Tutchell,15,b) fick eleverna i 
uppgift att konstruera modell av "skolan och lekplatsen och 
säker passage mellan dessa över trafikerad väg". Flickor och 
pojkar arbetar var för sig men i gemensamt klassrum. Arbe
tena ställs ut och värderas. 

Radikal feministisk pedagogisk inriktning 

Radikalfeministiska ideer att jämlikhet bör eftersträvas via radi
kala förändringar av maktrelationer mellan könen finns i ett antal 
projekt. 

A. Till denna grupp hör bl a Hordalands-( 17) och Holm-
sundsprojekten (Berge, 1). Jämställdhetsfrågorna behandlas 
inom alla ordinarie skolämnen eller som "tvärvetenskapliga" 
teman som kan gälla familjeliv (vård av hem och barn), yr
ken/sysselsättningar och samhällsliv. Jämställdhetsfrågor som 
har med hem och familj att göra behandlas inom ämnena 
hemkunskap och slöjd. Särundervisning tillämpas under 25% 
av veckotiden med flick och pojkvänlig pedagogik (1). Flickor 
tränas i trä-, metallslöjd och pojkar i textilslöjd och föräldrar 
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bidrar med att ge barnen motsvarande uppgifter i hemmet. 
Omsorg om andra tillämpas i fadderverksamhet där äldre ele
ver tar hand om yngre men även i praktisk spädbarnsvård. 
Pojkar och flickor tillverkar dockor som används i rollspel. 
Dessutom förekommer att mammor och pappor gör besök 
och handleder vid blöjbyten. 

Under temat yrkesliv inbjuds vuxna som gjort könsöverskri
dande yrkesval som förebilder. Det är även vanligt att lärare 
byter ämnen med varandra för att visa att män och kvinnor 
kan sköta samma uppgifter. Eleverna får pröva och studera 
icke-traditionella yrkesroller och besöka manligt respektive 
kvinnligt dominerade arbetsplatser. "Förhandlingsspel" 
gällande t ex löner för manliga och kvinnliga yrken, rollspel 
om "härskartekniker" och klassrumsdebatter om aktuella 
politiska frågor är inslag för att förbereda pojkar och flickor 
för samhällsengagemang (Berge, 1). 
För att fungera på jämlika villkor i samhället tränas pojkar och 
speciellt flickor att tala inför grupp och argumentera för sina 
åsikter. "Berättarkudde" används för de mindre barnen. Lika 
talutrymme för pojkar och flickor och demokratiska arbets
former tillämpas. Litteratur och öyrigt undervisningsmaterial 
granska ur könsperspektiv och kvinnors/ flickors framgångar 
och prestationer lyfts fram. Frith m fl (5d,e ) reovisar hur ele
verna utifrån egna erfarenheter och genom egna utforskningar 
(Weiner, 18) behandlar könsfrågor. 

B. I några projekt går jämställdhetsarbetet ut på att ge pojkar 
och flickor kompletterande träning på "understimulerade" om
råden och att stärka framförallt flickors identitet. 
Särgruppering av flickor och pojkar är vanligt. 01afsdottir( 13) 
könssegregerar förskolegrupper och flickorna får lära sig att ge 
klara besked, att ta plats, att våga och vara aktiv. Pojkar tränar 
på närhet till andra personer, att vara vän och kamrat och även 
på gott uppförande. I det danska projektet (Kruse, 8) utnyttjas 
principerna för den polariserade pedagogiken. I segregerade 
grupper arbetar lärarna med att först synliggöra skillnader och 
motsättningar mellan pojkar och flickor för att därefter införa 
könsidentitetsstärkande pedagogik i vardera gruppen. 
Frith m fl(5, b,c) ger exempel från engelska klasser där flickor 
var i numerärt underläge och där könsantagonistisk stämning 
rådde. Här särgrupperades eleverna och lärarna byggde upp 
flickornas självförtroende och stärkte solidariteten dem emel
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lan genom att de fick dela med sig av minnen, erfarenheter, fa
voritsaker, fotografier mm. Tuulenkari (16) inrättade speciell 
flickklass för att stärka flickors tilltro till den egna kapaciteten 
och egna värdet. Att skapa glädje för andra och för sig själv tas 
som måtto för arbetet i samtliga ämnen. 
Rollspel och inlevelseövningar används i en gelsk klass för att 
minska aggressiva spänningar mellan pojkar och flickor på 
mellanstadiet. I ett spel byggt på elevernas science fiction värld 
spelas ledargestalterna med framgång av flickor. Förekom
mande skolgårdskonflikter utnyttjas också som sceneri för en 
koreografisk dansteater där både pojkar och flickor agerar. In
levelseövningarna gav upphov till engagerade diskussioner om 
manligt och kvinnligt och kom att påverka klassrumsrelatio
nerna i demokratisk riktning. 

C. Freemans projekt (4) är ett exempel på strävan efter mer ra
dikal förändring av maktrelationer mellan könen. Det tar sin 
utgångspunkt i könstrakasserier och diskriminering i arbetsli
vet och genom att arbeta med bl inlevelse- och dramaövningar 
utvecklade pojkar och flickor på högstadiet och gymnasiet 
kunskaper och strategier för att bemöta kränkningar som inte 
bara gällde kön utan vidgades till mänskliga rättigheter över 
huvud taget. 

D. Utifrån observationer av könsskillnader i naturvetenskap
liga ämnen i australisk skola med elever i förskole- lågstadie
åldrar (Westblade m fl, 19) planeras en flickpedagogik med 
grupp-uppgifter förankrade i flickornas erfarenhet och kunska
per. Syftet är att stärka flickorna på detta område. Parker (14) 
har tagit fasta på att ojämställda förhållanden i 
gymnasieklasser framför allt missgynnar flickor i matematik 
och naturvetenskapliga ämnen. Särgruppsundervisning 
tillämpas periodvis och elevreaktioner fångas upp i enkäter. 

Poststrukturalistiskfeministisk pedagogisk inriktning 

Två studier i denna översikt ligger i linje med poststrukturalis-
tiska tankar. 

Griffiths m fl (6) arbetade med att utveckla de enskilda elever
nas medvetenhet om den egna inlärningsprocessen för att de 
därigenom skulle kunna påverka den egna utvecklingen och in
lärningssituationen. Projektledarna ser detta som en väg att göra 
alla individer, pojkar och flickor av olika klass eller ras självstän
diga och fria vilket på sikt kan bidra till ett mer jämlikt och jäm-
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stallt samhälle. Ansatsen i Holmsundsprojektet (1) var post-
strukturalistisk. S Hardings poststrukturalistiskt influerade teori 
användes för analys av praktiken och lärarna uppmanades att se 
till s in unika klass och dess specifika maktrelationer. Jämställd
hetspedagogiken kom dock att utformas olika av olika lärare på 
så sätt att i vissa klasser blev tillämpningen mer liberalfeminis-
tiskt inriktad och i andra mer radikalt orienterad. 

4:1:2 Effekter av jämställdhetspedagogik 

Sammanställningen ovan visar projektens inriktning och exempel 
ges på den pedagogiska tillämpningen. I de flesta projektredovis
ningar framkommer lärarnas och ibland forskarnas synpunkter 
och erfarenheter och trots den internationella spridningen är dessa 
tämligen likartade. Tyvärr är det svårt att ge en stringent bild av 
de gjorda erfarenheterna eftersom projekten ligger på så olika 
beskrivningsnivå. En sammanfattning presenteras. 

Skolans personal 

I samtliga projekt framkommer att lärarna blivit medvetna om 
könsfrågornas vidd och betydelse, att man fått förståelse för jäm
ställdhetsarbetet och de svårigheter det inkluderar. Många14 

framhåller också att arbetet för jämställdhet är så angeläget att det 
bör innefattas i a llt skolarbete och omfatta all personal och gälla 
hela skolan. Även samverkan med föräldrar upplevs som vik
tig15. Jämställdhetsarbetet får ej heller vara temporära inslag utan 
måste också vara ständigt pågående för att förändringar i makt
relationer mellan könen skall uppnås16. 

I flera projekt17 startar jämställdhetsarbetet med att lärarna 
medvetandegör sig själva om egna könsattityder vilket ligger till 
grund för diskussioner om mål och uppläggning av pedagogiken. 
Jämställdhetsfrågor upplevs dock som kontroversiella och det 
har därför inte alltid varit möjligt att nå total enighet men strävan 
har varit att formulera mål och innehåll som alla kan acceptera18. 

14 Framgår av följande projekt: Beige, red. (1), Björkly. Hernes (2). Frith m fl 
(5). Kochenbeiger-Stroeher (7), Kruse (8), Ve (9), Leeming (10). Olofsdottir 
(13). ftirker m fl (14). Weiner. ed. (18) 

15 Betonasi Beige. red. (1). Ve (9), Leeming (10). Fàrker m fl (14). Frith m fl 
(5), Neal (11), Nicholas (12) 

16 Bl a Beige, red. (1), Frith m fl (5). 
17 T ex Freeman (4), Frith m fl (5). Leeming (10), Weiner, ed. (18) 
ls Frith mfl (5), Tutchell, ed. (15). fòrker m fl (14) 
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I vissa projekt framhålls värdet av att arbeta i arbetslag där 
olika ämnesrepresentanter och även annan personal finns med 
vilket möjliggör att jämställdhet kan bearbetas utifrån olika per
spektiv. Det ses som en styrka om både män och kvinnor deltar i 
arbetet. Om båda könen finns med blir könsproblematiken mer 
allsidigt belyst i diskussioner och det pedagogiska arbetssättet blir 
även mer varierat. Män och kvinnor i skolan som går in för att 
vidga sin könsroll är även viktiga som modeller för eleverna19 

Alla projekt frånsett Nicholas(12) och Parker m fl (14), ingår i 
nätverk med andra skolor som arbetar med jämställdhetsfrågor. 
Kontakterna upplevs som värdefulla då de bidrar till utveckling 
av arbetet. 

Den egna skolledningen stöd är också viktig och det anses 
betydelsefullt att ledningen legitimerar jämställdhetsarbetet och 
sanktionerar det genom att ge tid och resurser. 

Samarbete forskare - lärare 

I de olika projekten har forskare deltagit mer eller mindre aktivt 
och där detta kommenteras20 framhålls att kvaliteten ökar då 
samverkan äger rum. Utvecklingen av metoder och begrepp och 
beskrivningen av projekten blir bättre. Ve (1) menar också att 
forskarnas medverkan bidrar till att lärarna går mer seriöst inför 
jämställdhetsarbete. Det märks bl a i att diskussioner kolleger 
emellan intensifieras och som följd av det prövas olika ideer i 
praktiken. Hon betonar att i aktionsforskningsprojekt är det lä
rarna som är nyckelpersoner vid utformningen av praktiken. 
Berge (1) lyfter fram hur samarbetet lärare forskare i aktions
forskning leder till utveckling av både pedagogisk praktik och 
teori och förhoppningsvis större jämställdhet. Genom att göra 
perspektivbyten med lärare har Berge införlivat alternativa sätt att 
se på och tolka en viss situation som t ex kan gälla könsmaktspel 
och därigenom har hon kunna urskilja den uppfinningsrikedom 
som finns hos pojkar och flickor i deras handlingsstrategier. 

Elever 

Om jämställdhetsarbetet givit resultat eller inte är svårt att avgöra 
eftersom flickor och pojkar utsätts för påverkan även utanför 
skolan. Björkly, Hernes (2 ) menar att de inte vet om arbetet burit 
frukt men möjligen kan den vänliga stämningen i e levgruppen, få 

|g Beige. red. (1) och Ve (17) . 
20 Beige. red. (1), Frith m fl (5), Griffiths m fl (6). Parker m fl (14). Ve (17) 
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problem och i det närmaste ingen mobbing på skolan tillskrivas 
jämställdhetspedagogiken. Vid ett antal projektskolor i England 
(Tutchell, 15), (Frith m fl, 5) med sociala konflikter och starka 
motsättningar mellan pojkar och flickor, märkte lärarna att stäm
ningen i klasserna blev mindre hotfull och att samarbetet över 
könsgränserna ökade. Leeming(lO) kunde konstatera att försko
lebarnens lek förändrades. Flickor och pojkar lekte mer tillsam
mans och lekarna blev mindre könstereotypa. Dessutom tog 
flickorna efter hand för sig mer av lekmaterial och golvytor. Ve 
(17) nämner att flickorna blev mer självsäkra i sitt agerande och 
stolta över att behärska sk manliga göromål. Träning av pojkars 
omsorgstänkande har haft effekt då de fått ta hand om yngre barn 
(Berge, 1) Däremot visar ett par projekt (Ve 17), (Kochenberger-
Stroeher, 7) att omsorgsträning via docklek varit mindre lyckad. 
Frith, Mahony, ed.(5) beskriver jämställdhetsarbeten där flickor 
och pojkar deltagit som medforskare vilket förefaller ha varit ett 
effektivt sätt att väcka eleverna till insikt om könsorättvisor och 
jämställdhetsfrågor. I Griffiths, Davies(6) projekt deltog eleverna 
som partners till lärarna och den enskilde eleven utvecklade för
måga att reflektera över den egna inlärningsprocessen i relation 
till arbetsform och kamratrelationer. Arbetslaget i 
Holmsundsprojektet (Berge, 1) rapporterar att eleverna ökat sin 
medvetenhet om jämställdhetsfrågor vilket t ex framkom då 
flickor och pojkar anklagade sina lärare för att inte helhjärtat 
arbeta för förändringar som befrämjar jämställdhet. I egna 
uppsatser utifrån uppgiften "Vad händer en vanlig vardag om 20 
år?" har såväl pojkarna som flickorna givit uttryck för att de är 
medvetna om vad som förväntas av dem som jämställda vuxna. 
I projekt där eleverna aktiverats antingen som medforskare eller 
via inlevelseövningar framkommer att detta underlättat för dem 
att sätta ord på könsorättvisor och resonera konstruktivt när det 
gäller motåtgärder (Freeman, 4)(Tutchell,15). 

Särgruppsundervisning har i olika utsträckning använts i radi-
kalfeministiskt inriktade projekt för att stärka fram för allt flick
ors identitet men också som medel för att ge kompenserande 
träning på speciella områden. I två projekt (Berge, 1 och Frith m 
fl , 5) nämns dock att den säkerhet och aktivitet som flickor ut
vecklat i särundervisning ej sprider sig till samundervisningssitu
ationer. Parker, Rennie (14) fann bl a att flickor och lärare före
drog enkönade grupper medan högpresterande elever och svår-
disciplinerade pojkar fungerade mindre bra i sådana grupper. 
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4:2 Slutkommentar 

De 19 projekt som ingår i denna översikt har studerats utifrån tre 
inriktningar av feministisk pedagogik och fler projekt har be
dömts tillhöra radikalfeministisk jämställdhetspedagogik än libe-
ralfeministisk. Den syn på jämställdhet som ligger bakom dessa 
inriktningar kan i viss mån återfinnas i läroplanens jämställdhets-
policy och i intentioner i Utbildningsdepartementets och Skolver
kets skrifter. Det är intressant att notera att det radikala perspekti
vet skrivs fram tydligare i Barnomsorg och skolakommitténs 
aktuella förslag till ny läroplan för barn och ungdom 6- 16 år 
(SOU 1997:21). Jämställdhetsarbete i skolan får därigenom en 
ökad tyngd. 

Endast två projekt har hittats som kan hänföras till poststruk-
turalistisk feministisk ideologi vilket kan vara en följd av att litte
ratursökningen inriktats på projekt som arbetat helt eller delvis 
för jämställdhet mellan könen, således ej jämlikhet eller social 
rättvisa för individer. 

Projektöversikten visar att förhållandevis få jämställdhetsar
beten gällt avgränsade områden. I stället dominerar projekt med 
bred uppläggning som omspänner många ämnen och skolklas
ser, främst elever i åldrarna 6-16 år. Vissa radikal feministiskt 
inriktade projekt fokuserar flickornas situation fram för allt men 
som helhet betraktat uppmärksammas båda könen och lärarna 
går aktivt in för att stimulera pojkarnas utveckling när det gäller 
att ha omsorg, känna ansvar och ta hänsyn till andra. 

Jämställdhetsarbete i skolan skall idag ses som en pedagogisk 
fråga. Samtliga de projekt som presenterats här har den utgångs
punkten. Det är emellertid anmärkningsvärt att så få pedagogiska 
arbeten av aktionsforskningsmodell finns avrapporterade. I Nor
den pågår inom lärarutbildningen ett antal aktionsforskningspro
jekt gällande jämställdhet där vissa inslag är skolanknutna men 
mer omfattande skolbaserade aktionsforskningsprojekt med jäm
ställdhetspedagogik är således sällsynta. 

Behov av forskning för att pröva och utveckla teorier och di
daktiska modeller i olika pedagogiska kontext föreligger i syn
nerhet som det liberala och även radikala perspektivet tar så lite 
hänsyn till de individuella olikheterna inom kategorierna kön, 
klass och etnicitet. Det poststrukturalistiska perspektivet är också 
i liten grad företrätt i de projekt som hittills genomförts. 
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BILAGA 

1. Berge B-M (red): Jämställdhetspedagogik på Storsjö
skolan i Holmsund - ett aktionsforskningsprojekt 
Berge B-M: Equity Pedagogy. A description of one year 
collaborative work within an action research project 

Jämställdhetsarbetet har pågått i tre år då det utvidgas till ett ak
tionsforskningsprojekt (1993-1996) omfattande tre klasser på 
vardera låg- och mellanstadium. 

Projektgruppen bestod av forskare, konsult, skolenhetschef, 
fem lågstadie- och fyra mellanstadielärare. Skolledning och för
äldrar stöder projektet. 

Forskarna har fungerat som länkar mellan lärare och elever 
och återkoppling från eleverna har skett via klassrumsobservatio
ner, intervjuer och skriftliga dokument. Insamlat material har 
diskuterats med lärare. Lärarna förde privata dagböcker ibland 
kompletterade med foton och videoinspelningar. De beslutade 
själva hur jämställdhetspedagogiken skulle utformas i det egna 
klassrummet. 

Projektets syfte var att fortsätta utveckla pedagogiska metoder 
som befrämjar jämställdheten mellan könen, utveckla teorier och 
begrepp om jämställdhetspedagogik i grundskolan samt fortbilda 
lärare i teorier och forskningsresultat om kön/genus och utbild
ning. 

Uppläggning: Forskare och lärare träffades fyra dagar/termin 
då vissa teman diskuterades och i anslutning till dessa det pågå
ende klassrumsarbetet och insamlat observationsmaterial. Där
emellan träffades lärarna regelbundet för genomgång av erfaren
heter, praktiska bestyr mm. 

Det jämställdpedagogiska arbetet grundar sig på den svenska 
definitionen av jämställdhet dvs jämställdhet gäller när män och 
kvinnor har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter att: ha ett 
arbetet som ger ekonomiskt oberoende, vårda hem och familj 
samt delta i politiska och fackliga aktiviteter i samhället. 

Som analysverktyg för att förstå den pedagogiska praktiken 
användes S Hardings mångsystemteori som omfattar principer 
om segregation och hiearki som genomsyrar maktrelationer. Be
träffande könsrelationer ses manligt och kvinnligt som åtskilt och 
det "manliga" är normen för vad som är "normalt" och överord
nat. B Ås teori om de fem härakarteknikerna utnyttjades för att 
tolka maktstrategier i klassrummet. Dessutom användes begrep
pen ansvars- och teknisk begränsad rationalitet (H Ve) i diskus



sionerna. Projektgruppen enades också om att arbeta för gott 
självförtroende hos såväl flickor som pojkar. 

De didaktiska frågorna Vad?, Varför?, Hur? i undervisningens 
Form, Metod och Innehåll diskuterades kontinuerligt i relation till 
jämställdhetsdefinitionen. Flickor och pojkar särundervisades 
under cirka 25% av veckotimmarna. Uppdelningen ses som en 
metod att på sikt bryta könssegregering och hierarki mellan kö
nen. 

Klassrumsarbetet 
Planeringen i de o lika ämnena utgick från de tre grundpelarna i 

j ämställdhetsdefinitionen. 
Med målet "Jämställdhet i yrkeslivet" utformade lärarna en 

pedagogik som syftade till att bryta segregation och hiearki på 
arbetsmarknaden och i högre utbildning. 

I teknikämnet könssegregerades klasserna i åk 2 och 3 för att 
ge flickorna möjlighet att arbeta i egen takt och utveckla självför
troende på "manligt" område. Kvinnlig lärare undervisade och 
utgjorde modell inom manligt ämne. I åk 3 sammanförs pojkar 
och flickor i samma klassrum men grupperna arbetar var för sig. 
Syftet är att pojkarna skall bli medvetna om att flickorna på sitt 
sätt klarar av "manliga" uppgifter. På mellanstadiet skedde sär-
undervisning i kemi, fysik, biologi, teknik, data (kvinnlig lärare). 
I musikämnet övade flickor hårdrock i tjejgrupp. Arbetsplatsbe
sök (låg- och mellanstadium) ordnades för pojkar på kvinnligt 
dominerad arbetsplats och för flickor på manlig dito för att ge 
insyn och kunskap om olika arbetsfält. Arbetslivsorientering 
skedde även då elever gavs möjlighet att arbeta tillsammans med 
olika personalgrupper i skolan t e x städ, vaktmästeri, bespisning, 
simhall. Dessa arbetsplatser lottades ut. Besök av föräldrar som 
gjort könsöverskridande yrkesval ordnades. 

"Jämställdhet i ansvar för vård av hem och barn" 
Det konkreta arbetet gick ut på att bryta segregation och hiearki 

inom obetalda arbeten i hemmets sfär samt utveckla förmågor till 
perspektivbyten (leva sig in i hur andra tänker och känner). 

Omsorgsarbete infördes i åk 2 och 3 i s egregerade grupper för 
att stärka pojkars självförtroende på kvinnligt område. Eleverna 
sydde egna dockor med tillbehör och använde dessa i rollspel. 
Pappor eller mammor med spädbarn besökte skolan och demon
strerade spädbarnsskötsel. Klädvård och matlagning tränades 
med alla elever. I åk 5 undervisade manlig lärare i hemkunskap i 
särgrupper. Föräldrar uppmanades ge motsvarande uppgifter i 
hemmet. Pojkar arbetade med textilslöjd och flickor med 
trä/metallslöjd för sig. Fadderverksamhet utvecklades så att äldre 
elever tog ansvar för yngre och hjälpte dessa med läsning, skriv



ning, läxor, idrottsträning mm. Gemensamma utflykter ordnades. 
I åk 6 behandlades sex, samlevnad och droger i segregerade 
grupper under lägerdagar. Att prata om känslor ingick i de flesta 
särgruppsaktiviteter. 

"Jämställdhet i politik" 
Eleverna skall inskolas i demokratiska arbetsformer samt lära 

sig ta ställning och våga stå för sin åsikt och argumentera för 
denna. I åk 2 och 3 används "Berättarstol" dvs eleverna sitter 
framför klassen och tränar att tala och argumentera. På mellansta
diet tillkom nyhetsbevakning och diskussion om aktuella politiska 
frågor liksom träning på "svåra" ord som förekommer i sam
hällsdebatt. Härskartekniker rollspelades och diskuterades i klas
sen. 

Lika talutrymme beaktas och arbetsmaterial, litteratur granskas 
ur könsperspektiv. 

Lärarnas och forskarnas summering av erfarenheter 
Lärarna menar att de fått ny kunskap, att de blivit mer profes

sionella i s itt yrke och fått ökad medvetenhet om att kampen för 
förändring av maktrelationer ständigt måste pågå. Berge å sin sida 
betonar att om mer djupgående förändringar skall vara möjliga 
måste såväl undervisningens innehåll som metoder förändras i en 
mer könssensitiv riktning. Det räcker således inte med att införa 
särundervisning. Återkoppling från eleverna är också avgörande 
för att veta hur pedagogiken skall vidareutvecklas. Berge fram
håller vikten av empati och förståelse för vad eleverna vill för
medla samt reflektion över egen del i det pedagogiska samman
hanget. Genom att göra perspektivbyten med lärarna har hon in
förlivat alternativa sätt att betrakta och tolka elevers beteende vil
ket lett till att strategier till förändring blivit tydligare att se. 

Vad gäller eleverna så gav de i uppsatser om framtiden uttryck 
för att de visste vad som förväntades av dem som jämställda 
vuxna - de ville t e x kombinera ansvar för hem och familj med 
yrkesverksamhet. De visade också medvetenhet om jämställd
hetsfrågor när de spontant reagerade på härskartekniker i klass
rummet eller osynliggörande av kvinnor/flickor i litteratur. 



2. Björklv W, Hernes I: Det er artig å vaere grei. Krokelvdal 
skole 

Skolan har förskoleklasser (6-åringar), årskurser 1 -6 samt fritids
hemsverksamhet. Jämställdhetsarbetet startades av lärargruppen 
1992 med förskoleeleverna men har senare utvecklats till att om
fatta hela skolan. Samarbete inleddes 1993 med Tromsö lärar
högskola. 

En årsplan för 6-åringarna har utarbetats där följande ämnen 
ingår: Förberedande inlärning i läsning och skrivning, matematik 
och främmande språk (engelska), praktisk estetisk verksamhet, 
kultur samt "Det er artig å vaere grei (det är fint att vara snäll)". 
Undervisningen i alla ämnen skall genomsyras av jämställdhets
pedagogik. Ett viktigt mål är att bevaka den enskilda elevens triv
sel och sociala funktion. Man bemödar sig om att ge såväl pojkar 
som flickor positiv förstärkning på kvaliteter som man önskar 
framhäva och beteenden som man vill se mera av. För flickornas 
del innebär detta att de får ledarträning, träning i att sätta gränser, 
att säga ifrån och markera sina behov/önskningar gentemot andra. 
Flickornas omsorgstänkande tas till vara. För pojkarna innebär 
jämställdhetspedagogiken att de tränas att visa omsorg, att sätta 
ord på känslor, att ta fysisk kontakt på positivt sätt och att lära 
konfliktlösning med ord. Det är också viktigt att de får känna att 
det är fint att vara pojke. 

Lärarna arbetar med köns- och åldersblandade grupper och 
ägnar mycket tid till kontakt med eleverna och bearbetning av 
känslor. Tydliga gränser sätts 

Skolpersonalen träffas regelbundet, ibland tillsammans med 
forskare och externa handledare för att diskutera teori, litteratur, 
metodik och datainsamlingsmetoder. Inkopplade forskare fokuse
rar speciellt kommunikationen i k lassrummet. 

I utvärdering ger lärarna uttryck för att arbetet är utvecklande 
såväl personlighetsmässigt som yrkesmässigt. De har dock svårt 
att klart påvisa synliga effekter av jämställdhetspedagogiken.. 

Möjligen menar de, kan den fina stämningen i elevgrupperna, 
få problem och lite mobbning på skolan ses som effekter av ar
betet. 



3. Chisholm L, A & Holland J: Girls and Occupational 
Choice; anti-sexism in action in a curriculum development 
project 

Projektet omfattade 1000 elever i åldrarna 11-16 år i f yra skolor, 
varav en flickskola, i arbetarklassdistrikt i England. Studien in
leddes 1985 och planerades pågå minst tre år. 

Syftet var att undersöka de processer som flickor genomgår då 
de beslutar om framtida studie- och yrkesval. Aktionsforskning 
ingick som del i projektet och avsåg att utveckla och utvärdera de 
åtgärder som vidtagitds för secondary-school elever (11-14 år) 
för att bryta könssterotypa yrkesval. 

Projektet initierades av forskare men arbetet vilade på samar
bete med lärare. Uppläggning och innehåll anpassades till de del
tagande skolornas förutsättningar och önskemål. Klassrumsarbete 
kring det givna innehållet inleddes direkt med bearbetning av ste
reotypa könsrollsuppfattningar, könsroller, kvinnors arbete och 
arbetets betydelse i människors liv. Den pedagogiska upplägg
ningen varierade från skola till skola. Studiebesök på arbetsplat
ser, videos, gästbesök av yrkesrepresentanter mm förekom. 

Att på ett tidigt stadium förbereda pojkar och flickor för yrkes
val ansågs viktigt eftersom eleverna återkommande i sin skolgång 
gör olika intresse- och ämnesval som fungerar styrande på den 
slutliga yrkesinriktningen. 

De mest påtagliga effekterna av aktionsforskningsinslaget var 
att lärarna upplevde att de börjat ifrågasätta de egna värderingarna, 
att de blev medvetna om könsproblematiken och böljat fundera 
över hur man skulle komma till rätta med de ojämlika förhållan
den som gäller för pojkar/män och flickor/kvinnor. Tillräckligt 
underlag för att avgöra hur arbetet påverkat eleverna saknades i 
detta skede. 

4. Freeman J, G: An Exploratory Study of Gender Equity 
Program for Secondary School Students 

Detta är en pilotstudie med elever i en secondary school (9-12 år) 
i Kanada i ett projekt som skall fortsätta i s törre omfattning. Pi
lotprojektet genomfördes som samarbete mellan forskare och 
lärare. Forskarna svarade för design och analys medan lärarna var 
aktiva vid datainsamling och pedagogiskt genomförande. 



Syftet är att göra secondary school-elever medvetna om köns-
och jämlikhetsfrågor och att förse dem med kunskaper och be
teendestrategier som kan befrämja jämställdhet på arbetsplatser. 

Forskarna utgår från kanadensiska forskningsresultat som vi
sat att negativa sociala attityder mot och sexuella trakasserier av 
kvinnor förekommer på skilda typer av arbetsplatser. Positiva 
förebilder liksom mentorer och nätverk, framför allt kvinnliga, 
kan vara viktigt stöd och gynnsamt för kvinnors möjligheter att 
göra karriär. Forskning har visat att män och kvinnor har olika 
kommunikationsstilar, bl a uttalar sig män oftare än kvinnor tvär
säkert om förhållanden som ej borde medge detta. Tvärsäkerhet 
hör ej ihop med kvinnligt beteende och uppskattas därför inte. Det 
är inte heller framgångsrikt att träna kvinnor att agera likt män. 

Arbetet i skolklasserna lades upp i olika steg omfattande 1. 
Undersökning av könsattityder bl a genom inlevelseövningar. 2. 
Undersökning av hur manligt dominerade nätverk fungerar inklu
sive elevernas egna tänkbara och möjliga anknytningar till nät
verk, 3. Undersökning av trakasserier riktat mot kön och även 
utseende samt förslag till å tgärder i fiktiva fall, 4. Eleverna skall 
ur könsperspektiv granska förebilder i favoritfilmer och TV pro
gram likaså personer som de uppskattar och söker råd hos, 5. 
Rollspel om olika kommunikationsätt mellan arbetsledare och 
anställda genomförs, 6. Inlärning av strategier för att bemöta 
kränkning av mänskliga rättigheter som kan förekomma vid an
ställningsintervjuer och i intervjuformulär. 

Klassrumsarbetet studerades genom bandinspelningar, obser
vationer, elevarbeten samt ett för- och eftertest gällande attityder 
och kunskaper på bearbetade områden. Kontrollgruppstest ingick. 

Resultatet visade att pojkar och flickor blev lyhörda för jäm
ställdhets- och jämlikhetsfrågor. De hade förvärvat kunskaper och 
förmåga att resonera realistiskt och konstruktivt när det gällde 
tänkta åtgärder vid sexuella trakasserier på arbetsplatser. 

5. Frith R , Mahony P: Promoting equality in schools 

1990 startade ett jämställdhetsprojekt förkortat GAP (gender ac
tion project) vid tre olika primary och secondary schools i Lon
dons utkanter. Medverkan var frivillig. En forskare och en utbild
ningsadministratör deltog som rådgivare och diskussionspartners 
men de olika projekten utformades och genomfördes huvudsakli
gen av lärarna själva. 



a) 
I ett av projekten i secondary school inledde lärarna arbetet 

med att uppmärksamma de egna könsvärderingarna och ageran
det i klassrummet. Kolleger gjorde observationer i varandras 
klassrum för att se eventuell särbehandling av pojkar och flickor t 
ex placering i relation till lärare och utrustning, språklig kommu
nikation, ordval, samarbetsstil. Som underlag för diskussioner i 
lärarlaget användes även rollspel som byggde på inträffade inci
denter av sexuella trakasserier från pojkars sida gentemot flickor 
och kvinnliga lärare. 

Observationerna medvetandegjorde lärarna om att pojkar och 
flickor bemöttes olika och att pojkar och flickor också agerade 
olika, fram för allt dominerade pojkarna på många sätt. För att 
minska pojkarnas taldominans införde lärarna demokratiska tal
regler. Inga nämvärda förändringar inträffade dock varför nya 
strategier utprovades. 

b) 
I en annan skola med 11-12 åriga elever med blandad etnisk 

tillhörighet dominerade pojkarna på ett störande sätt. För att stödja 
flickorna beslöt två lärare att dela en klass i ett ämne under en 
månad. I flickklassen arbetade läraren med att stärka flickornas 
självförtroende och för att skapa solidaritet mellan flickorna. 
Flickorna fick t ex berätta något positivt om sig själva och andra 
och dela med sig av sina bästa minnen och visa favoritsaker. De 
tog foton av varandra och gjorde montage av dessa. De talade om 
framtidsförhoppningar, familjeliv och intressen. I pojkklassen 
genomfördes arbetet på mer traditionellt sätt. Pojkarna hölls 
ganska stramt, de arbetade mestadels individuellt och med kon
troll på genomförda uppgifter. 

Resultatet visade att flickorna for väl av särbehandlingen. Vän
skapsband knöts och flickorna ville fortsätta i sina grupper. Några 
pojkberoende flickor började visa ogillande mot pojkarnas på
trängande beteenden och sökte sig till f lickgruppen då de ville ha 
något gjort. Lärargruppen ansåg att könsuppdelningen gynnade 
även pojkarna. 

c) 
Vid en annan skola indelades eleverna (15-17 år) i flick- re

spektive pojkgrupper samt en blandad grupp. Orsaken till upp
delningen hade att göra med flickornas numerära underläge vilket 
medförde att de hade svårt att hävda sig mot pojkarna. Målet var 
att stödja flickornas självförtroende, att ge dem mer av lärarens tid 
och att utmana flickornas stereotypa inställning till naturveten
skapliga skolämnen. Pojkarna skulle tränas i samarbete istället för 
konkurrens. Kontrollgruppsförfarande tillämpades. 



Vid utvärdering av projektet där även eleverna lämnat sina 
synpunkter framkom att flickgruppsflickorna föredrog sin grupp 
p g a större arbetsro, mer lärarstöd och frånvaron av pojkarnas 
trakasserier. Biandgruppen upplevdes som mer spännande efter
som de hade roligt åt pojkarna hjälplöshet i t ex hemkunskap 
samtidigt som de fick hjälp av dem i naturvetenskapliga ämnen. 
Flickornas könsuppfattningar var mycket stereotypa. 

Även blandgruppsflickorna uppskattade pojkarnas underhål
lande manér men kände samtidigt att de blerv hindrade i sitt ar
bete av dem. 

Lärarnas uppfattning var att den enkönad uppdelningen stimu
lerade flickornas motivation, prestation, självförtroende och 
glädje. Det framkom även att könssegregeringen påverkade lära
res undervisningsinnehåll och arbetsmetoder. I de naturveten
skapliga ämnena anpassades innehållet efter flickkornas erfaren
het och fler samarbetsuppgifter och elevinitierade arbeten före
kom. 

Lärarnas attityder till jämställdhet varierade. Manliga lärare 
hade oftare problem med flickklasser än kvinnliga lärare. Man 
kunde även konstatera att lärarens egen attityd till kön och jäm
ställdhet var en av de viktigaste faktorerna när det gällde att på
verka elevernas inställning och beteende. 

d) 
"Children as researchers" var ett projekt som genomfördes i 

en klass med 11-12 åringar. Klassen betraktades som besvärlig 
och viss avewrsion mot det motsatta könet fanns. Jämställdhets
arbetet utformades så att eleverna själva skulle utforska flickors 
och pojkars beteenden och arbetssituation i s kolan.. Klassen dela
des in i könshomogena och heterogena grupper och varje grupp 
fick i up pgift att tänka ut vad de ville undersöka och hur. 

Flickgruppen valde att undersöka lärares kommunikation med 
pojkar och flickor med avseende på talutrymme, art av belö
ningar, fördelning av frågor etc. En annan flickgrupp gjorde ob
servationer på vem/vilka som gjorde vad under 7-åringarnas 
"städtid". Vissa pojkar studerade de minsta elevernas lek på 
skolgården och andra studerade förskoleelevernas val av leksaker 
och lek under en viss lekstund. En tredje pojkgrupp intresserade 
sig för nybörjares samtal. En könsblandad grupp observerade om 
åldern spelade någon roll för val av lekkamrater. Dessutom inter
vjuades bam på daghem, och i primary school om yrkesönsk
ningar. 

De olika elevgrupperna sammanställde sina observationer och 
diskuterade metodproblem och resultat med sina lärare varefter de 
formulerade förslag till f örändringar. Även en video som visade 



olika moment i undersökningarna gjordes - vilket uppskattades 
högt eleverna. Videon visades på föräldramöte ett år senare och 
vid denna tidpunkt fick även eleverna svara på ett frågeformulär 
om hur arbetet påverkat deras egen inställning till jämställdhet. 

Lärarnas slutsatser var att elevernas medvetenhet ökat betydligt 
och att flickorna i s ynnerhet insett att sexism handlade om makt 
och rättvisa. Eleverna hade själva upptäckt ojämlikhet mellan 
könen och fått ord för att beskriva förhållandet. De var dessutom 
övertygade om att förändring var möjlig. Lärarna menade att 
projektet givit insikten att könsperspektiv måste läggas på allt 
pedagogiskt arbete. 

e) 
Netley Primary. I en klass med 6 åringar arbetade man med 

temat "Oss Själva" och eleverna skall se på skillnader och likhe
ter mellan pojkar/män och flickor/kvinnor. Lokalt fotomaterial på 
män och kvinnor i icketraditionella yrkesroller samt elevernas 
egna yrkesfunderingar användes som diskussionsunderlag. 
Många pojkar bev frustrerade av att se kvinnor i yrken de själva 
är intresserade av. Flickorna reagerade annorlunda. Några av dem 
ändrade t o m sina yrkespreferenser i "manlig" riktning. Samtal 
om språkliga benämningar på yrken t ex postman borde heta 
postperson fördes men var svårförståeligt för elever på denna 
åldersnivå. 

I en etniskt blandad klass (8-9 åringar), med visst avståndsta
gande mellan könen, behandlades jämlikhetsfrågor i ämnet tek
nik. Läraren ville göra ämnet mer flickvänligt och valde ämnet 
"Lekplatsen" som tema. Klassen delades in i enkönade grupper 
och dessa skall planera, rita, och göra modellbygge av en lekplats 
utifrån det motsatta könets önskningar. Hänsyn skall tas till kost
nad, säkerhet och handikappanpassning. För att klara uppgiften 
måste eleverna intervjua varandra och göra observationer på be
fintliga lekplatser. Läraren noterade att eleverna, speciellt poj
karna, inte tog så mycket kontakt med varandra. En kvinnlig ar
kitekt som även är småbarnsmamma inbjuds och hon tar upp 
arkitekters problem med att få kännedom om klienters önskemål 
men även svårigheter att kombinera yrkesroll och föräldraroll. 
Eleverna förstod hennes budskap och intensifierade även sina 
egna "klienfkontakter i tek nikuppgiften. 

I u tvärdering av projekten framkom att alla lärare anser att ar
betet för jämlikhet och jämställdhet skall ingå i en skolas policy-
program och att så många vuxna som möjligt deltar eller är inför
stådda med arbetets syfte och ej motarbetar detta. Arbetet måste 
stödjas av skolledningen och ges tid och resurser till utveckling. 



Man ser jämställdhetsarbetet som en ständigt pågående process 
som måste fortlöpa för att ha effekt. 

Att medvetandegöra eleverna anses viktigast. De mest fram
gångsrika projekten var de som gav möjlighet till eleverna att 
själva undersöka förhållanden och dra slutsatser till sitt eget liv. 
De flesta insatserna hade riktats mot flickorna för att dessa skulle 
komma till sin rätt och nästa steg borde bli att uppmärksamma 
pojkarna mer. Värdet av samarbete mellan forskare och lärare 
framhålls. Utbytet av olika kompetenser bidrar till utveckling för 
båda parter. 

6. Griffiths M & Davies C : Learning to learn; action re
search from an equal opportunities perspective in a junior 
school 

En lärare och en forskare samarbetade i ett projekt om jämlikhet i 
en klass med 9-11 åriga elever med blandad tillhörighet vad gäller 
klass och ras. Projektet är inriktat på elevernas inlärningsprocess. 
Genom att stimulera de enskilda eleverna att reflektera över sin 
egen inlärning och pröva hur denna kunde förbättras ville man få 
eleverna att utveckla och ta tillvara sina inneboende resurser för att 
därigenom bli mer autonoma. Detta såg projektledarna som en 
viktiga aspekt av jämlikhet. 

1 den första fasen försökte läraren hjälpa eleverna att fungera 
bättre i grupp. Med klassrumsobservationer som underlag be
stämdes individuella undervisningsmål. Därpå diskuterades hur 
man skulle nå dessa mål. Här framkom att vissa elever ansåg att 
de lärde sig bäst vid enskilt arbete medan andra föredrog grupp
arbete. 

Utifrån elevernas synpunkter sanmmanställde läraren tre fråge
formulär som gällde "Hur jag arbetar", "Prat med kamrater" och 
"Frågor till läraren". Dessa formulär ifylldes av eleverna indivi
duellt och fungerade som ett kontrakt mellan lärare och elev. Ar
betet med formulären ledde till att eleverna successivt blev mer 
medvetna om hur de fungerade under inlärningsaktiviteter och 
vilken effekt det egna arbetssättet hade på resultatet. Eleverna blev 
också kritiska till f ormulärens ursprungliga version och modifie
rade efterhand frågorna så att de blev mer relevanta. Eleverna 
lärde sig genom att reflektera över sitt arbetssätt att de kunde styra 
sin egen inlärning och även att de kunde bidra till lärarens under
visning på ett värdefullt sätt. 



Projektledarna konstaterade att eleverna samarbetade bättre och att 
konflikter om material mm minskat. Eleverna blev mer benägna 
att vänta på sin tur, att fråga och lyssna på andra och att på eget 
initiativ korrigera sitt beteende. I projektets slutfas togs fråge
formulären bort men diskussionerna om arbetsprocessens bety
delse för inlärningsresultat fortsatte. I detta läge hade eleverna fått 
ökad förmåga att se vad de måste förbättra hos sig själva. 

Under projekttiden framkom att flickor hade lättare än pojkar 
att arbeta i grupp. Vita medelklassflickor hade lättast för samar
bete. Vita arbetarklassflickor var bäst på att handskas med be
svärliga gruppmedlemmar men de uppnådde däremot ej så bra 
resultat. Kamratskap inom grupperna kan ha bidragit till hur pro
blem löstes, oberoende av kön, klass och ras. Projektledarna an
ser att det är lättare att arbeta för jämlikhet mellan kön än mellan 
klasser och raser eftersom unga elever saknar begrepp för att 
kunna diskutera klass- och etnicitetsfrågor. 

De framhåller att en styrka i d etta projekt var att eleverna med 
alla deras olikheter var med som aktiva deltagare att de fungerade 
som vägvisare för hur projektledarna skulle arbeta mot sina mål. 
Att stärka den enskilda eleven enligt modellen ovan ses också 
som ett viktigt led i arbete för jämlikhet även om det knappast 
leder till att orättvisor i samhället försvinner. 

7. Kochenberger Stroeher S : Sixteen kindergartners 
gender-related views of careers 

Ett amerikanskt aktionsforskningsprojekt gällande 5-7-åriga 
barns könsrollsuppfattningar genomförda i två Kindergarten-
klasser med drygt 20 barn i varje. I vardera klassen valdes 8 barn 
slumpmässigt ut för en kartläggning av deras uppfattning om 
sambandet mellan kön och yrken. Den ena gruppen kom från 
medel- och övre medelklassmiljö den andra från lägre medel- och 
arbetarklass. Genom intervjuer där bl a kort och teckningar på 
könsneutrala yrkesrepresentanter användes, undersökte läraren 
barnens inställning till pojkars och flickors lek och aktiviteter och 
vilket kön som kunde inneha olika typer av arbeten. Barnen fick 
även berätta vad de ville bli som vuxna. Resultatet visade att barn 
redan i denna ålder har bestämda uppfattningar om vad som är 
kvinnligt och manligt. Pojkarna var dock mindre låsta i sin köns
rollsattityder än flickorna åtminstone i sina åsikter om vad andra 
kan göra. Betydligt fler pojkar än flickor kunde tänka sig att leka 
med motsatta könet och delta i deras aktiviteter. Pojkarna tog där



emot klart avstånd från docklek. Även i inställningen till yrken 
var pojkarna mer öppna än flickorna för möjligheter att både män 
och kvinnor kan fungera i yrken som t ex polis, lärare, läkare. 
Beträffande de egna yrkesfunderingarna var såväl pojkar som 
flickor mycket traditionella i sina val. Skillnader mellan barn
grupperna framkom. Barn från lägre samhällsklasser resonerade 
mer könsstereotypt, vilket läraren tror kan förklaras bl a av av
saknad av könsöverskridande rollmodeller i vardagslivet. Även 
barn från kulturellt och intellektuellt stimulerande miljöer hade rätt 
stereotypa inställningar till vad som passar män respektive kvin
nor did yrkesval. 

Mot bakgrund av denna kartläggning planerades och genom
fördes ett jämställdhetspedagogiskt arbete. Könsroller diskutera
des kontinuerligt med barnen, bilder på icke traditionella yrkes
roller hängdes upp på väggarna och olika studiebesök arrangera
des. Flicktid vid skolans dator infördes för att garantera att flick
orna ej blev utmanövrerade av pojkarna. Detta ledde till att flick
orna uppträde mer självsäkert vid samarbete med pojkarna kring 
datorerna. 

Projektledaren anser att införande av jämställdhetspedagogik 
måste starta med att lärare medvetandegör sig själva om egna 
värderingar innan de kan ändra eller försöka bortse från dessa. 
Nästa steg är att observera elevernas attityder och först därefter 
kan man planera ett innehåll som blir anpassat till elevgruppen. 

8. Kruse A-M : Hvarfor konsopdelt pedagogik? 
Kruse A-M : "..We have learnt not just to sit back and 
twiddle our thumbs and let them take over." Single-sex 
settings and the development of a pedagogy for girls 
and a pedagogy for boys in Danish schools 

Pigeklasse-Drengeklasse är ett jämställdhetsprojekt som pågått 
åren 1987 - 1992 i årskurserna 5-8 (10-14 år) i dansk folkskola. 
Arbetet har genomförts av en manlig och en kvinnlig lärare i 
samarbete med en forskare. Två klasser följdes intensivt i årskurs 
5 med observationer och intervjuer och därefter periodvis till och 
med årskurs 8. Projektet bygger på G. Z Nordströms polarise
rade pedagogikmodell liksom på radikal feministisk pedagogik. 

Klasserna arbetade könssegregerat fyra dagar i veckan i två 
månader varefter samundervisning infördes med särundervisning 
i vissa ämnen (hemkunskap i åk 6, fysik och tyska i åk 7, sam-
hällsorientering ht åk 8). Under den könssegregerade perioden 



arbetade man med att synliggöra motsättningar mellan pojkar och 
flickor vilket skedde bl a under demokratiska samtalsrundor då 
elevernas egna erfarenheter av likheter och skillnader mellan kö
nen lyftes fram och diskuterades. Under temadagar arbetade varje 
grupp med sina speciella intresseområden, för flickor t ex Kropp, 
Motion, Sexualkunskap men även lärarstyrda uppgifter med ge
nusperspektiv t ex "Arbetsvillkor och lönesättning". Pojkarna 
behandlade t ex Sport, Fiske, Sexualkunskap och lärarstyrt, 
"Hemmets oavlönade arbete". 

Den kvinnliga läraren utformade en flickpedagogik som gick 
ut på att flickor skulle få tillit till sin grupp, att våga yttra sig så att 
andra lyssnar, att ta ansvar, att umgås med bara flickor, att få tala 
om känslor, lära strategier mot dominansförhållanden samt an
vända undervisningsmaterial där båda könen är erkända och jäm
ställt behandlade. 

Den kvinnliga läraren ansåg det viktigt att själv vara allsidigt 
utbildad såväl teoretiskt som praktiskt och behärska även data, 
fysik och manlig slöjd. 

Den manlige läraren tillämpade en pojkpedagogik som innebar 
att han strävade efter att förstå och acceptera pojkarnas beteenden, 
planerade och arbetade tillsammans med dem och var tydlig i sin 
egen könsidentitet. Pojkarna fick stöd vid bearbetning av konflik
ter, i personliga relationer, vid krav på ansvarstagande i samar-
betssituetioner och att känna kamratskap istället för konkurrens. 

I perioder av samundervisning hjälpte lärarna eleverna att re
flektera över sina skolerfarenheter av olikheter, könsförtryck, 
självunderskattning och dominansförhållanden. Sexistiska håll
ningar bearbetades. Under påföljande terminer bearbetades jäm
ställdhetsfrågorna ur ett vidare samhälleligt perspektiv. 

Enligt projektledarnas utvärdering är könsuppdelad undervis
ning en effektiv metod för att främja jämställdhet mellan könen, 
att höja självvärdering och skapa respekt för olikheter. 

Forskaren varnar dock för att könsuppdelad undervisning kan 
brukas både frigörande och undertryckande. Lärarens människo
syn och förståelse för kön är avgörande för resultatet i verksam
heten. 

9. Lamminsivu L, Närhi P, Kaikkonen P: Jämställdhet och 
yrkesval. Kajana. Finland 

Projektet startade 1992 och är upplagt som aktionsforskning i 
finska grundskolans årskurs 8. Jämställdhetsaspekten är central 



och utgångspunkten i arbetet är respekt för och stöd till flickornas 
och pojkarnas personliga yrkesval. Rent praktiskt ingår arbets
livsorientering som planerats tillsammans med arbetsplatsrepre
sentanter från olika yrkessektorer. Eleverna besöker i par (pojke 
och flicka) arbetsplatser inom vård- eller tekniskt yrkesområde. 
Före arbetsplatsbesöken har projektledarna individuella samtal 
med ungdomarna för att ge yrkesinformation och även för att 
uppmuntra till icke könstypiska val. Samtalen med flickorna går 
även ut på att stärka tilltron till den egna förmågan. Dessutom 
förbereds eleverna genom information och diskussioner om yr
kesval relaterat till kön. Uppsatsskrivande om framtida yrke och 
förväntningar ingår 

10. Leeming P: Action research on Gender Issues 

Ett jämställdhetsprojekt i en engelsk primaryschool som har som 
syfte att stimulera förändring mot en vidgad könsroll. 

I en elevgrupp med 4-5 åringar utnyttjades rolleken för bear
betning av könsroll uppfattningar. Lekutrymmena utökades för att 
locka fler pojkar att flickor till samlek. Utrustning för hushålls
tekniska göromål införskaffades t ex för fönstertvätt, tapetsering, 
målning men även för spädbarnsvård. Varje morgon då barnen 
anlände väntade ett problem att lösa t ex stopp i avlopp, trasig 
tvättmaskin. Kan barnen reparera? . 

Barnen uppmuntrades att pröva många icke könstraditionella 
uppgifter som att flickor lekte elektriker och pojkar bakade scones 
till besökare. Tillsammans med barnen skapades böcker kring 
aktiviteterna illustrerade med foton tagna under lekarna. 

Barngruppsobservationer visade att leken förändrades. Både 
pojkar och flickor använde hela lekytan och fler barn lekte till
sammans och i könsblandade grupper. Såväl pojkarnas som 
flickornas lek utvidgades till sitt innehåll och blev mindre 
könssterotyp. Förändringarna bidrog till att hela skolan kom att 
arbeta för jämställdhet. 

På högre klasstadier undersöktes elevernas uppfattning om 
manligt och kvinnligt i s agor. Jämförelser gjordes med liknande 
studier på äldre elever varvid framkom att de yngre eleverna var 
mer öppna för olika synsätt på vad de båda könen kan göra. 
I annan klass studerades yrken teoretiskt och vid studiebesök 
samt föräldraroller genom intervjuer med nyblivna föräldrar. 
Olika strategier utvecklades för att verka för jämställdhet vid 
de skolor som ingick i projektet bl a: - alla namnlistor och köer 



ordnas efter alfabetet eller i kronologisk ordning, -både han 
och hon används då man talar om människor i allmänhet, -
olika tekniker för att stimulera elever att arbeta med olika kam
rater används, -lärare kontrollerar vilka som gör vad i gruppar
beten och låter uppgifterna växla, - uppmärksamhet på vilka 
belöningar, bestraffningar som ges till pojkar respektive flickor 
samt -granskning av arbetsmaterial utifrån könsaspekter. 
Skolpersonalen var även observant på det egna språkbruket. 

11. Neale M : Implementing Equal Opportunity in a 
Boys Secondary School 

Ett jämlikhetsprojekt som drivs av en manlig språklära
re/studierektor vid en pojkskola i medelklassområde i London. 
Skolan har konservativa traditioner och en manligt dominerad lä
rarkår (41 män, 8 kvinnor). Eleverna är 12-18 år. 

Projektledaren vill förändra skolan i d emokratisk riktning och 
har stöd av en nytillsatt rektor. Hierarkisk ordning råder vilket bl a 
avspeglas i tjänsterna med män i ledningspositioner och kvinnor i 
underordnad ställning. Skolan har problem med sex, ras och 
klass. Mobbing och trakasserier förekommer och många elever 
får ej möjlighet att utnyttja sin individualitet p g a otrygghet i 
skolsituationen. 

Genom upprop på skolans anslagstavla, i skoltidningen och 
via personliga förfrågningar samlar läraren en grupp på fyra 
kvinnor oclTsex män, huvudsakligen lärare, som vill verka för 
jämlikhet och rättvidsa på skolan. Man beslutar att bölja i liten 
skala och med de minst provocerande frågorna t ex erbjuder man 
sig att utveckla bättre undervisningsmaterial för elever med inlär
ningssvårigheter och för tvåspråkiga. Man inbjuder experter som 
föreläser i angelägna ämnen, man bevakar könsfrågor vid tjänste
tillsättningar, man bygger upp nätverk av kontakter utanför skolan 
och knyter till sig inflytelserika personer för att därigenom öka 
gruppens status inom skolan. 

Gruppen utökas efter hand med elever och föräldrar. Reflekte
rande och utvärderande diskussioner om jämlikhetsarbete förs 
inom gruppen vilket bl a medfört roterande ordförandeskap. 



12. Nicholas M: Gender Dynamics and support teaching; 
An action research experiment in a multi-etnicmiddie 
school 

Projektet är utfört under en termin i en multikulturell skola i Lon
don. En manlig och en kvinnlig lärare arbetade tillsammans i en 
klass med 30 elever (8-9 år), hälften pojkar och hälften flickor. 
Eleverna har engelska som andra språk och många har inlär
ningssvårigheter. 

Syftet med projektet var att hitta former för att hjälpa flickorna 
som lärarna upplevde som tillbakadragna och passiva. En obser
vationsstudie görs för att undersöka hur lärarna fördelar sin tid 
och uppmärksamhet till eleverna. Man fann att svaga elever, spe
ciellt pojkar fick mest lärarkontakt. Flickorna föredrog den kvinn
liga läraren och pojkarna den manlige. Generellt dominerade poj
karna i klassen. I syfte att bryta detta förhållande och stödja de 
reserverade flickorna och även de elever som hade inlärningssvå
righeter införde lärarna smågruppsarbete. Observationer visade att 
ingen förändring inträffade vad gällde tal i klassen men aktiviteten 
ökade i grupperna. Den manlige läraren som arbetade ensam med 
eleverna i naturvetenskapliga ämnen fann att de duktiga pojkarna 
blev ännu mer aktiva medan flickorna tystnade nästan helt. I 
andra ämnen vågade dock flickorna prata mera. Lärarlaget tolkade 
fenoment som att det naturvetenskapliga ämnespaketet är så 
manligt laddat att det skrämmer bort de försiktig eleverna. I det 
fortsatta arbetet skiftade lärarna ämnen sinsemmelan samtidigt 
som smågruppsindelningen behölls. 

Lärarna konstaterar att de under denna projekttid blivit med
vetna om svagheter i sitt t idigare sätt att arbeta och nu insett vikten 
att ta hänsyn till såväl kön som enskilda individers behov. 

13. Olafsdottir M, P : Hjalli - en ovanlig lekskola. Köns
indelning ger jämlikhet - könsindelning skapar orättvisa 

Vid lekskola Hjalli pågår sedan 1990 en könsindelad verksamhet 
som utvecklats mot bakgrund av Olafsdottirs erfarenhet att var
ken pojkar eller flickor ges möjlighet att skaffa sig de kunskaper 
och färdigheter som tillvaron bjuder på. Det gäller förhållanden 
som att pojkar tillåts få mer tid, utrymme och uppmärksamhet än 
flickor. Även sättet att bemöta barnen är olika. Flickor får upp
märksamhet som grupp och pojkarna tilltalas med namn. Flick
orna väntar på sin tur i samtal och pojkarna säger det de behöver 



när de själva vill. I könsblandade gruppaktiviteter söker pojkarna 
sig till pojkaktiga aktiviteter och flickorna på motsvarande sätt till 
flickaktiga och därigenom förstärks traditionell könsidentitet. 
Flickor tränar och utvecklar sina sociala, vårdande färdigheter och 
pojkarna förmågor som självständighet och styrka. 

Enligt Olafsdottir har flickorna fått en överdos av vi-träning 
och kollektiv identitet på bekostnad av individträning. Pojkarna 
däremot har fått en överdos av individträning medan det kollek
tiva tänkandet blivit lidande. 

I arbetet på Hjalli-förskolan strävar man efter att ge pojkar och 
flickor den kompletterande träning de behöver för att se dem 
möjlighet att utveckla hela sin beteenderepertoar. Tre huvudprin
ciper styr det pedagogiska arbetet. För flickorna gäller: 1. Under
visning i erkännande dvs att uppmärksamma flickorna och låta 
dem ta plats och vara aktiva. 2. Undervisning i att ge klara be
sked. 3. Undervisning i att våga bl a uppmuntran att ge sig på nya 
och ovanliga uppgifter. För pojkarna gäller: 1. Undervisning i 
uppförande. Att få veta vad som förväntas bl a umgängesregler 2. 
Attitydundervisning. Träning i att vara vän och social människa. 
3. Närhetsundervisning. Träning i att vara fysiskt nära, beröra och 
visa omtanke. 

Utifrån dessa idéer planeras och organiseras jämställdhets
arbetet. Större delen (3/4) av skolprogrammet är könsindelat för 
att stärka respektive kön. 

Forskarledd utvärdering av verksamheten pågår (1996). 

14. Parker L H, Rennie L J : For the sake of the girls? Final 
report of the Western Australian Single- Sex project; 
1993-1994 

Projektets syfte var att öka flickors deltagande i och utbyte av 
undervisningen i matematik och fysik samt öka lärares förståelse 
för könsfrågor vid undervisning och inlärning. 

Forskare höll i organisation, utvecklade mätinstrument, sam
lade in data och ledde seminarier med deltagande lärare. 12 skolor 
(gymnasienivå) deltog med flera klasser vardera. Vissa klasser 
könssegregerades under hela projekttiden andra under enstaka 
termin. Övriga klasser hade samundervisning. 

Följande antaganden låg bakom försöket med enkönade klas
ser: trycket från motsatta könet vid inlärningsaktiviteter minskar, 
flickor får chans att bearbeta negativa attityder och sitt dåliga 
självförtroende i naturvetenskapliga ämnen, stereotypa bilder av 



kvinnligt och manligt kan bearbetas liksom frågor om ämnes- , 
linje- och yrkesval. 

Forskarna dokumenterade lärarnas och elevernas erfarenheter 
genom intervjuer, enkäter, videoinspelningar och observationer. 
Elevattityder mättes före och efter projekttiden.Dessa gällde in
ställning till olika ämnen(matematik, naturvetenskap, engelska), 
egna kompetensen, agerandet, aktivitetsgrad och behov av lärar-
hjälp. Två case-studies med flickor ingick. Lärarna utvärderade 
sitt arbete genom prov samt löpande skriftliga reflektioner. 

Regelbundna möten med forskare, lärare, administratörer fö
rekom. De flesta lärare hade endast undervisat samkönade klas
ser. Alla var inte intresserade av könsfrågor och olika lärare kom 
ibland till träffarna. Vid dessa behandlades inlärningsfrågor och 
jämställdhetspedagogik, utbyte av erfarenheter och information, 
diskussion av olika parters speciella önskemål och rekommenda
tioner för framtida arbete med enkönade grupper. 

En summering av resultaten visade stark trend att alla elever 
föredrog enkönade klasser. Flickor i blandad klass hade mer ne
gativ attityd till matematik och naturvetenskap än flickor i enkö-
nad klass och pojkar i blandad klass. Beträffande matematik 
tyckte varken pojkar eller flickor om att arbeta med ämnet i köns-
blandad grupp. 

Pojkar i enkönad matematikgrupp var mest positiv till skolar
bete liksom flickor i enkönad grupp-oavsett ämne. Flickor i 
biandgrupp ansåg att i matematik och naturvetenskap var de 
själva mest inaktiva, hade minst kontakt med läraren och blev 
mest trakasserade av pojkar. Pojkar i biandgrupp ansåg att de var 
mest aktiva i dessa grupper - i övrigt tyckte de attklassrumslivet 
var tämligen lika i enkönad som i bla ndad grupp. 

Lärarnas iakttagelser överensstämde med elevernas upplevel
ser. Lärarna föredrog enkönade flickklasser och blandade klasser 
för pojkarnas del. Enkönade grupper var dock mindre bra för 
högpresterande elever och för svårdiciplinerade pojkar. 

Lärarna uppger att de utvecklats i sin yrkesprofession. De lärde 
sig att ta hänsyn till elevernas kön oavsett vilken klassorganisation 
som förelåg vilket innebar en kvalitetshöjning av det pedagogiska 
arbetet. Omställningen till jämställdhetspedagogik ansågs inte lätt 
och stöd från andra var viktigt. Eftersom inte alla kolleger var 
med i projektet kunde man inte diskutera erfarenheter med var
andra. Detta sågs som ett problem som borde ändras inför fram
tiden. Samarbetet med forskarna upplevdes som berikande. Lä
rarna såg ej könssegregerade klasser som den enda lösningen på 
könsorättvisor i skolan men de tillskrev projektet stort värde då de 
fick nya perspektiv på sitt arbete. 



15. Tutchell E (ed) : Dolls and Dungarees. Gender issues in 
the primary school curriculum 

Forskare och lärare har bildat ett nätverk i syfte att arbeta för jäm
likhet beträffande kön och ras. Medverkande skolor ligger i arbe
tarklassområden i engelsk storstad med många elever av afri
kanskt och asiatiskt ursprung. 

a) 
I en secondary school använder en lärare rollspel för att ut

mana elevernas tankar om kvinnligt och manligt. I klassen finns 
aggressiva pojkar med negativ inställning till samarbete med 
flickor. Genom att välja attraktiva teman från elevernas science 
fiction värld där ledarroller innehas av kvinnliga gestalter lyckas 
läraren engagera alla elever i spelet. I ett annat inslag görs en ko-
reografisk dansteater baserad på elevernas konflikter och beteen
den på skolgården. Eleverna agerar själva varefter pojkarnas och 
flickornas och även enskilda elevers ojämlika situation diskuteras. 
Enligt lärarens utvärdering blev eleverna intellektuellt och emo
tionellt berörda av rollspelen vilket gav en öppning till konstruk
tiva samtal. Spänningarna mellan könen minskade efterhand som 
arbetet pågick. Läraren menar att känsloengagemang och egna 
upplevelser är viktig förutsättning för bearbetning och förändring 
av befästa fördomar. 

b) 
I teknikämnet i en primary klass börjar läraren arbetet med att 

stärka och träna flickorna i särgrupp innan samarbete med poj
karna införs. Teknikuppgiften blir därefter att av olika material 
konstruera föremål och miljöer som hämtats från verkligheten, t 
ex "Gör en modell av skolan och lekplatsen och konstruera en 
säker passage mellan dessa". Resultatet visade att speciellt flick
orna gillade den vardagsnära uppgiften och att de var lika initiativ
rika och beslutsamma vid utförandet som pojkarna. 

c) 
I en klass med tonåriga flickor låter läraren flickorna skriva 

och illustrera berättelser som skall läsas för de yngsta eleverna (4-
5 år). Innan författandet startat har frågor om kön och ras be
handlats i workshops. I berättelserna, en del skrivna på småbar
nens hemspråk, tas teman som modiga flickor, känslosamma 
pojkar, lekpreferenser mm upp. Uppläsningen följdes av samtal 
med barnen och utvärdering i flickgruppen. Tonåringarna engage
rade sig djupt men insåg att uppgiften inte var helt lätt att genom
föra. Berättelser med alltför många pekpinnar om hur pojkar och 
flickor kan bete sig uppskattades nämligen inte av 5-åringarna. 



d) 
I en arbetsam klass finns problem med dominerande pojkar 

och antagonism mellan könen. I synnerhet är det pojkarna som 
trakasserar flickorna och undviker kontakt. Läraren använder 
olika taktiker för att bryta mönstret. Eleverna indelas i små grup
per och alla ges en chans att tala i klassen- flickorna uppmanas 
dessutom att tala högt. Humor används som vapen vid könsfixe-
rade uttalanden/beteenden, lätt fysisk beröring uppmuntras t ex att 
hålla i samma bok vid redovisningar, stå nära varandra. Aktuella 
och relevanta ämnen diskuteras ur köns- och rasperspektiv. T ex 
"Vad utmärker en hjälte/hjältinna?- Studera några berömda svarta 
och vita kvinnor!"(Resultatet gav insikter om könens och rasers 
lika värde och kapacitet). 

Vid slutet av terminen noterade läraren att stämningen i klas
sen blivit mindre hotfull och att eleverna accepterade samarbete 
med varandra över könsgränserna. Ledarpojkarna var dock spar
samma med positiva omdömen om flickorna. 

e) 
I en primaryklass inför läraren regeln att vissa dagar skall lek

hörnan vara "ett djursjukhus", "ett café" etc för att på så sätt få 
igång mer könsblandad lek. Det vanliga förhållande var att flickor 
dominerade i lekhörnan med rollek och i de fall pojkar släpptes in 
var det som aggressiva hundar. Läraren påpekar vikten av att 
börja jämställdhetsarbetet i tidiga åldrar då könsmönstret är lättare 
att påverka. 

f) 
I en nybörjargrupp utnyttjar läraren positiv förstärkning som 

metod för att lyfta fram alla som följer tal- och uppföranderegler i 
klassen. Fysisk kontakt mellan lärare och elever och mellan ele
verna (oavsett kön) uppmuntras samt att läraren på olika sätt de
monstrerar att man skall bry sig om varandra och att alla även 
pojkar får visa och tala om sina känslor. Eleverna får i uppgift att 
granska texter och bilder med avseende på könsstereotyper och 
själv omarbetade hon sångtexter så att de skall passa såväl flickor 
som pojkar. 

16. Tuulenkari L: ILONA Class - new opportunities for 
girls 

Projektet genomfördes 1992-1994 i f insk lågstadieklass med 23 
flickelever. Viss samverkan med universitet fanns. Syftet med 
projektet var att i det ordinarie skolarbetet utveckla flickornas 



självkänsla och individuella anlag, stimulera självständigt tän
kande, eliminera onödig självkritik samt ge möjlighet att uttrycka 
känslor klart och öppet. Det pedagogiska arbetet genomsyrades 
av mottot "Som du själv vill bli bemött skall du bemöta andra". 
Positiv förstärkning, glädje och accepterande av varandras olik
heter skulle prägla förhållningssättet mellan eleverna och mellan 
lärare -elever. 

Eleverna arbetade enskilt och i grupp i work shops omfattande 
data, läsning, skrivning, trä- och textilslöjd, drama, affärslek med 
räkning/ekonomi och ledarskapsuppgifter. Gruppledningsansvar 
cirkulerade mellan eleverna varje vecka. Uppgifter i matematik 
hämtades från elevernas erfarenhetsvärld. I gymnastik ingick 
styrke- och snabbhetsträning, djärvhetsövningar och tävlingar. 
Naturämnet inkluderade odlingsprojekt. Äventyrsläger och spän
nande utflykter till fängelser, höga torn mm företogs. Material, 
framför allt litteratur granskades ur könsperspektiv. 

I sin utvärdering menar lärarna att arbetet skapade positiva at
tityder till skolan och att eleverna utvecklade självförtroende och 
självtillit. Elevinitiativen ökade, flickorna tog på sig uppgifter 
självmant och löste konflikter på egen hand. De yttrade sig fri
modigt i klassen och kunde stå för sina åsikter vid argumentation. 
Fyra elever höll tal vid avslutningen. 

Även föräldrarna vilka varit engagerade i undervisningen kon
staterade positiva effekter av klassarbetet. 

17. Ve H : Aktionsforskning som metod i jämställdhetspro
jekt i skolan 

samt lärarnas rapport: 
Omsorgsfulle gutter og tekniske jenter - eller var det 
omvendt? Rapport fra likestillingsprojektet 1-3 Klasse. 
Hordaland 

Projektet har pågått vid 14 norska grundskolor i å rskurserna 1-3 
under fyra år. Projektgruppen bestod av lärare, forskare och lo
kala utbildningskonsulenter som träffades regelbundet varje ter
min för att utveckla mål och pedagogiska metoder. Verksamheten 
utvärderades med test i projektklasserna samt i motsvarande antal 
kontrollklasser. 

Arbetet var teoretiskt förankrat i det tänkande som kan karaktä
riseras som teknisk/ 

ekonomisk- repektive ansvarsrationalitet. I detta teoretiska per
spektiv ligger även idén att människor paverkas av andras tör-



väntningar, att hon lär genom förebilder och av egen erfarenhet 
samt att hon kan reflektera över sina erfrenheter. 

I det praktiska arbetet tillämpades aktivitetspedagogik i work 
shops. Lärarna delade in sina klasser i fem grupper, i de flesta fall 
pojkar och flickor var för sig. Grupperna arbetade med olika akti
viteter som träslöjd, teknisk problemlösning, matlagning, textil
slöjd, omsorgsarbete och rollspel/drama. I ämnet gymnastik 
uppmanades eleverna att prova motsatta könets favoritaktiviteter. 
Dessutom tillämpades arbetsmetoder som syftade till att öka 
samverka över könsgränserna. 

I de diskussioner som fördes i projektgruppen beträffande 
målen för jämställdhetsarbetet var man pä det klara med att poj
karnas dominans i klassrummet var ett problem. Därför ville man 
stimulera flickor att bli tuffare i klassdiskussioner och göra dem 
mer självsäkra genom att ge dem erfarenhet av pojkaktiviteter av 
olika slag. Pojkar skulle uppmuntras att arbeta med omsorgsakti
viteter och lära sig ta hänsyn till flickor. 

Som helhet gav projektet fram för allt lärarna och forskarna en 
bättre förståelse för jämställdhetsarbete och de svårigheter som 
det inkluderar. Lärarna framhöll vikten av att målsättningen ge
nomsyrar all undervisning. De gemensamma diskussionerna 
ledde fram till hågre reflektionsnivå i g ruppen. Synpunkter fram
kom att jämställdhetsmålen kunde kollidera med läroplanens in-
dividinriktade mål. Lärarna upplevde att de utvecklat sin yrkes
kompetens genom detta projekt. Särskilt framhålls att de lärt sig 
ett tvärvetenskapligt arbetssätt, utvecklat bättre samarbetsmetoder, 
att de blivit mindre auktoritära och insett att de kan lämna över 
mer ansvar till e leverna. Vad gäller eleverna så utvecklade flick
orna större självsäkerhet i sitt agerande och visade även glädje 
över att bemästra traditionellt manliga sysselsättningar. Pojkarna 
däremot hade svårare att engagera sig i omsorgsarbete även om 
många visade intresse och handlag vid spädbarnsvård och mat
lagning. En slutsats som dras är att eleverna kunde ha deltagit i 
diskussionerna om mål och arbetsmetoder liksom i utvärde
ringsarbetet. Även föräldrar kunde ha aktiverats mer i projektet. 



18. Weiner G: Developing Educational Policy on Gender in 
the Primary School: The Contributions of Teachers in 
the United Kingdom. (Horniman Primary school. Equal 
opportunities(gender) policy) 

Undersökningar utifrån jämlikhetsaspekter har gjorts vid skolan 
och brister har konstaterats. Följande handlingsprogram har ut
vecklats. 

Att handskas med sexism: 
Under denna rubrik har man sorterat åtgärder som gäller orga

nisation av klasser. Könsindelning skall inte förekomma i onödan 
utan klasserna skall vara blandade vid arbete, lek, spel och även 
vid olika former av registreringar pä klasslistor mm. I vissa fall 
kan flickor behöva arbeta för sig själva (oftast i naturvetenskap
liga ämnen) och pojkar kan behöva träna att klara sig på egen 
hand och att hjälpa andra. 

Vuxna skall oavsett kön dela på arbetsuppgifter och visa re
spekt för varandra med tanke på att de är modeller för eleverna. 
Attityder bearbetas genom uppmärksamhet på språkbruket så att 
könsneutrala ord används. Ord som "man" och "han" komplette
ras med lika frekvent användning av "kvinna" och "hon". 
Könsladdade skämt och öknamn rensas ut. Granskning av egna 
fördomar och förväntningar på flickors och pojkars beteende, 
arbete och intressen skall göras och även granskning av när, hur 
och vilka förstärkningar (positiva och negativa) som ges till var
dera könet. 

Att undervisa för jämställdhet: 
Beträffande undervisningsmaterial och utrustning vill man 

ändra på iakttagna förhållanden att flickor tycks vara mer återhåll
samma och försiktiga vid utnyttjande av diverse skolmaterial och 
resurser. Flickor skall uppmans att träna och använda videoappa
rater, bandspelare och datorer i samma utsträckning som pojkarna 
gör. Tid och utrymme i klassrum och på skolgården skall på 
samma sätt fördelas rättvist mellan könen 

Vad gäller innehåll i undervisningen skall ämnen väljas som är 
lämpliga att bearbeta ur jämlikhetsperspektiv t ex arbete, familj, 
vanor. Elevernas egna observationer skall ligga till g rund för dis
kussioner. Innehållet i olika ämnen skall breddas så att det även 
inkluderar kvinnors verksamhet. Dessutom skall kvinnors histo
ria lyftas fram. Yrkesutövare i könsöverskridande arbeten skall 
inbjudas att informera om sitt arbete. Samtliga skolämnen, speci
ellt naturvetenskapliga, slöjd, hemkunskap skall göras attraktiva 
för alla elever. Lärarna skall göra eleverna uppmärksamma på att 



hushållsarbete och barnavård även kan skötas av män. Vidare 
trycker man att föräldraengagemanget i skolans jämställdhetsar
bete är viktigt. Inte bara mödrar utan även fäder uppmanas att 
komma till skolan och delta i barnens arbete. 

19. Westblade b, Miller-Kennett J : Northern Territory 
gender inclusive curriculum project-maths and science. 
Year 4-7 

Rapport frän första fasen i ett aktionsforskningsprojekt som rör 
könstillhörighetens betydelse vid arbete med matematik och na
turvetenskap i primary schools. 

Studien fokuserar innehåll och metodik i matematik med 
uppmärksamhet på hur könsdynamik kan påverka flickors re
spektive pojkars inlärning. 
Fem skolor med årskursblandad undervisning i Darwin 

(Australien) ingår och eleverna kommer från en mångkulturell 
miljö i delstat som är förhållandevis isolerad från teknologiska 
resurser. Datainsamling har skett kontinuerligt med kvalitativa 
metoder i s amband med undervisning i matematik och natur-
vetenskap(miljöstudier av biologiska processer, fysik och op
tik). Resultat från en av skolorna visade att 

- yngre elever försökte få en position i elevgruppen 
- äldre syskon försökte kontrollera yngre 
- äldre elever blev modell för de yngre vid arbete med 

naturvetenskap 
- äldre flickor försökte fostra yngre elever 
- flickor visade säkerhet och arbetade rationellt vid 

naturvetenskapliga uppgifter som innefattade välkända 
föremål/handlingar där de kunde utbnyttja tidigare 
kunskaper 

- flickor arbetade mer effektivt i grupp än enskilt 
- äldre pojkar hade svårt att ta emot ideer från flickor vid 

problemlösni nguppg i fter 
- de flesta elever ansåg att naturvetenskap skulle vara något 

annat än vanliga vardagserfarenheter 

Resultatet uppges bekräfta fynd från mer omfattande australiska 
studier bl a att flickor arbetar säkrare med naturvetenskapliga 
uppgifter som anknyter till något vardagligt bekant och att pojkar 
vill att naturvetenskap skall vara mer laborativt tekniskt. 
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