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Denna rapport om genus och jämställdhet i skolan mellan åren 2005 – 2009, är sammanställd på
uppdrag av Nordiskt institut för kunskap om kön, NIKK, och är en uppföljning av rapporten Køn,
ligestilling og skole 1990 – 2004.1 Ett tack riktas till de personer som varit behjälpliga med råd,
tips, hänvisningar till olika studier och med annan information: professor Anne-Lise Arnesen (N),
professor Karen Borgnakke (DK), forskarassistent Elina Ikävalko (F), docent Katri Komulainen
(F), professor Elina Lahelma (F), informationsrådgivare Bosse Parbring (NIKK) samt professor
Elisabeth Öhrn (S).
Syftet med rapporten är främst att ge en översikt över nordisk forskning då det gäller jämställdhet,
skola och utbildning. De nordiska ländernas jämställdhetspolitiska arbete berörs även helt kort.
Översikten innehåller även en sammanfattande analys där jämförelser med tidigare översikt,
trender och mönster inom forskningen diskuteras.
Begreppet genusforskning används i översikten på ett inkluderande sätt, dvs. så att både forskning
om kön och könsskillnad samt forskning som studerar hur genus, social klass, etnicitet och
sexualitet konstrueras. Till forskningsfältet har också forskning vars syfte är att avslöja och utmana
ojämställda och ojämlika praktiker räknats.
Rapporten inleds med en metod- och avgränsningsbeskrivning varefter en översikt av
forskningsfältet utifrån de studier och rapporter som identifierats under den givna tidsramen ges.
Därefter följer en beskrivning för hur de nordiska länderna står i förhållande till det funna
materialet varpå respektive lands jämställdhetspolitiska satsningar mot skola beskrivs. En
sammanfattande analys som bl.a. innehåller jämförelser med tidigare översikt, trender och mönster
inom forskningen avslutar rapporten.
Avgränsningar och metod
När det gäller forskningsöversiktens avgränsningar ligger fokus på studier som berör daghem,
förskola, grundskola och gymnasium, undantaget de specialpedagogiska områdena.
Specialpedagogik borde vara intressant att ha med i en översikt, inte minst eftersom
funktionshinder är en kategori som allt oftare nämns inom genusforskningen, men av tidsskäl har
området trots allt valts bort. I den mån jag hittat studier som berör akademin har jag försökt
inkorporera dessa men jag har inte gjort särskilda sökningar på områden där, förutom
lärarutbildning.
Litteratursökningarna har skett via bibliotekens söktjänster (Libris, DiVA, bibliotek.dk, bibsys.no)
med hjälp av enskilda och olika kombinationer av sökord såsom kön, genus, jämställdhet,
maskulinitet, femininitet, etnicitet, social klass, pojkar, flickor. Databaserna KVINNSAM och
GENA2 vid kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek har även använts
samt boktipslänken hos Nationella sekretariatet för genusforskning3. Andra databaser som använts
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NIKK (2005). Den tidigare rapporten kan läsas på www.nikk.no.
KVINNSAM – kvinno‐, mans‐ och genusforskning: http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=kvin och GENA –
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är ERIC4, norska idunn.no5 och finska minna6. Informationssök har även genomförts via
hemsidorna hos NIKK7, KILDEN8, KVINFO9, EVA10 och Gender in Norway11.
Tidskrifter där jag sökt mer systematiskt är Gender and Education, Kvinder, Køn & Forskning,
Nordic Journal of Feminist and Gender Research (NORA), Nordisk Pedagogik, Nordisk tidsskrift
för maskulinitetsstudier (norma), Tidskrift för genusvetenskap (tgv)12, Tidsskrift for
kjønnsforskning samt Unge pædagoger. Dessutom har referenser plockats upp i samband med
genomgångar av referenslistor i litteraturen samt utifrån information som erhållits från
referenspersonerna.
Trots en relativt gedigen sökning gör jag inte anspråk på att ge en heltäckande bild av
forskningsfältet då jag dels begränsats av tidsramar och ekonomiska ramar för arbetet men även av
de språkliga förutsättningar som föreligger för mig. Eftersom en betydande del av den finska
könsforskningen finns på engelska har den forskningen kunnat tas med. Men Finland har en
växande andel genus- och jämställdhetsforskning på finska som i stort sett är helt undantagen i
rapporten. Det är beklagligt och större resurser behöver avsättas för att även den forskningen ska
kunna presenteras. Könsforskning från Island publicerad på isländska är på motsvarande sätt också
frånvarande i rapporten. I översikten framstår därför finsk och isländsk forskning om genus och
jämställdhet i skola och utbildning mindre än vad den är. När det gäller de nordiska ländernas
jämställdhetspolitik har respektive regerings hemsidor varit det främsta hjälpmedlet.
Översikt av forskningsfältet
I detta avsnitt presenteras den nordiska forskningen utifrån var den är insamlad (utbildningsnivåer),
vilka grupper som är subjekt för forskningen (elever, lärare osv.), vilka metoder som använts, om
det är kön/genus, etnicitet, sexualitet osv. som är huvudfokus för studierna, vilka teoretiska
utgångspunkter som föreligger samt hur forskningsfältet skulle kunna tematiseras. Då det av
tidigare angivna skäl är mycket vanskligt att säga något mer exakt om mängden forskning och hur
den fördelar sig mellan olika teman har jag avstått från att ange hur många studier som hittats men
jag har ändå försökt vara noggrann i fotnoterna för den som vill leta vidare.
Utbildningsnivåer
De forskningsstudier och rapporter som identifierats under perioden 2005 – 2009 innehåller empiri
insamlad från alla olika utbildningsnivåer; från daghem och förskola till gymnasieskola och
akademi/lärarutbildning. En relativt stor del av studierna rör daghem och förskola (5/6-åringar) och
handlar bl.a. om hur barn positionerar sig och hur vardagsrutiner och lek förhåller sig till kön och
jämställdhet samt om utvecklandet av en mer genusmedveten pedagogik. Den skolform där de
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flesta studier identifierats är dock grundskolan (barn/ungdomar 7 – 15/16 år) även om det också
finns gott om studier inom gymnasieskolan (ungdomar mellan 16/17 – 18/19 år).
Klassrumsforskning är vanlig med studier om t.ex. relationer mellan elever och maktutövning på
olika sätt. Ett flertal studier och rapporter rör också akademin13 och några specifikt
lärarutbildningen. När det gäller lärarutbildning i Sverige finns bl.a. en rapport där den ojämna
könsfördelningen inom lärarutbildningen analyseras14 men också forskning som belyser
forskningsutveckling och förändring utifrån ett maktperspektiv15. Det finns också studier vilka
undersöker hur normer för nya lärare upprätthålls inom lärarutbildning16 samt hur
heteronormativitet tar sig uttryck i bl.a. lärarutbildning17. Vidare finns en studie om
förskollärarutbildningen där alternativa sätt att undervisa i matematikämnet undersöks genom att
bl.a. könade attiyder till ämnet problematiseras och utmanas18.
Forskningssubjekt
Bland de insamlade forskningsstudierna har elever och förskolebarn studerats betydligt oftare än
studenter, lärare och pedagoger även om ett flertal studier kombinerar informanter från flera håll,
t.ex. lärare och elever. Några ämnen som tas upp i just lärarstudier är t.ex. pojkars behov av
manliga lärare19, diskurser om ”den goda läraren”20, att ”bli” lärare och hur olika lärarsubjekt
konstrueras 21 samt genus och emotioner i lärares relationer till elever22. Förutom lärare har också
läraryrket undersökts, t.ex. dess uppkomst och förändring23. En studie rör folkskolans lärare och
lärarinnors kamp om löner och arbetsområden mellan åren 1920 – 1963 och hur en omvärdering av
folkskollärarinnorna skedde; från motståndare till samarbetspartners24. Vidare har policydiskurser,
social praktik och inkludering inom läraryrket25 undersökts.
I andra studier är förskollärare och förskolläraryrket i fokus26 där kvinnodominansen är
utgångspunkt för flera arbeten. Bland annat handlar dessa studier om professionalisering och
statushöjande strategier27, män i förskolan28 och analyser av intervjuer med manliga förskollärare29
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Se t.ex. Angervall (2005) (S); Poulsen (2005) (S); Mastekaasa (2005) (N); Widding (2006) (S); Andersson (2007) (S);
Lundberg & Schönning (2007) (S); Sellerberg (red.) (2007) (S); Appel & Ingesson(2008) (S); Danielsson (2009) (S).
Högskoleverket (S) har publicerat ett antal rapporter vilka i tur och ordning behandlar könsdiskriminering (rapport
2005:41), jämställdhet (rapport 2005:53), forskarutbildning och forskarkarriär (rapport 2006:2; rapport 2007:54), en
utvärdering av genusvetenskap vid svenska universitet och högskolor (rapport 2007:17), män och kvinnor i högskolan
(rapport 2008:20), den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen (rapport 2009:2) och arbetet med s.k.
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där diskurser om jämställdhet, maskulinitet, femininitet och heteronormativitet kring
förskolläraryrket synliggörs. Några studier har även haft skolledare som informanter30 medan en
studie haft genuspedagoger och deras förståelse av gymnasieskolans jämställdhetsarbete som
fokus31.
Metoder
Många studier, kanske t.o.m. de flesta, baseras på observationer och/eller olika intervjumetoder
med elever, studenter och lärare. Enkätstudier förekommer också32 samt statistiska analyser av
mindre33 eller större34 material. Det finns även mer indirekta studier av elever, lärarstudenter och
undervisning via olika typer av texter, bilder osv. Till exempel har en studie elevers uppfattningar
om sig själva som fokus och hur dessa elever disciplineras genom loggböcker och
utvecklingssamtal35. En annan studie har bl.a. nyttjat elevtexter och lärarloggböcker och synliggör
med hjälp av dessa hur skolbarn konstrueras till att bli barn i riskzonen36 medan ytterligare ett
annat arbete inriktar sig på barns bildskapande37. Inom högre utbildning har bilder och text från
olika studentföreningars hemsidor analyserats i forskning om studenters identitetskonstruktioner38.
Även digitala bilder har använts för att synliggöra betydelser av kön då bildlärarstudenter gestaltar
sig som lärare39.
Andra former av textstudier finns också representerade i materialet, t.ex. en studie av individuella
studieplaner för elever som visar hur flickors och pojkars identiteter konstrueras i dessa texter40.
Andra typer av texter som beforskats är lärarfackliga tidskrifter41, skolpolitiska texter42,
läroböcker/läromedel43 och läseböcker44. I en rapport från Skolverket45 redovisas analyser av ett
20-tal böcker i olika skolämnen med avseende på etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion
och sexuell läggning. Uttryck för diskriminering eller andra former av kränkningar lyfts fram
28

Nyrén (2005) (S). En utvärdering av ett projekt.
Nordberg (2005) (S).
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liksom ”goda exempel”. Likaså har en norsk studie analyserat hur kön, sexualitet och etnicitet
framställs i skolböcker46.
Ett antal projekt har också ett övergripande syfte att utveckla eller förändra det
pedagogiskt/didaktiska arbetet med avseende på jämställdhet och här finns exempel på studier med
ansatser utifrån aktionsforskningsmetodologi47.
Fokus
Flertalet av studierna har kön/genus som fokus men det finns även studier där huvudfokus ligger på
etnicitet48 även om allt fler verkar genomföra någon typ av intersektionell analys49, dvs. en analys
där man studerar hur två eller fler kategorier som t.ex. kön/genus, social klass, etnicitet och
sexualitet tar sig uttryck i olika kontexter. Då sexualiteter står i fokus handlar det bl.a. om unga
transpersoners livsvillkor50 samt hur unga positionerar sig i ett sexualiserat landskap51. Bland
studier med fokus på etnicitet finns även ett par exempel där det egna landets minoriteter varit i
fokus52 snarare än invandrade minoritetsgrupper.
Hur kön, genus, social klass osv. behandlas i studierna varierar och hänger ihop med forskarens
teoretiska utgångspunkter och syftet med studien. En mängd publikationer belyser t.ex. skillnader
mellan pojkar och flickor och/eller skillnader mellan dem i förhållande till social klass/föräldrars
studiebakgrund och etnicitet; hit hör bl.a. flera av de studier som rör skolprestationer och
utbildningsval. Andra studier riktar in sig på att studera hur kön/genus görs i tal och praktik i
skolan. ”Görandet” av pojkar och maskuliniteter53 är i fokus för flera studier, liksom flickor och
femininiteter54. Det finns även ett antal exempel på studier där maskuliniteter och femininiteter
kopplas ihop med iscensättningar av ”invandraren” eller ”de svenska”. Här kan bl.a. nämnas en
studie som undersöker hur maskulinitet iscensätts och vad som finns bakom stereotyper om t.ex.
invandrare55. Denna studie levandegör hur ”invandrarpojkar” använder språket och hur stereotypen
invandrarkille växer fram i olika tilltal. Ett annat exempel är forskning förlagd till förorten och som
tar ett omvänt perspektiv genom att undersöka hur det är att vara svensk tjej i en invandrartät
förort56. Även skolämnen genderiseras och rasifieras i tal och praktik så att t.ex. fysikämnet
46

Røting & Svendsen (red.) (2009) (N).
T.ex. Nyström (2007) (S) och Gillberg (2009)(S).
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Se t.ex. Andersen (2006) (N); Rhedding‐Jones (2007a,b) (N); Hällgren (2006) (S); Moinian (2007) (S). Lunneblads
(2006) (S) studie handlar om förskolan i ett multietniskt område. Se även Lunneblad (2009).
49
T.ex. kombinerar Berggren (2006) (S) genus och social klass; Gustafsson (2006) (S) etnicitet och social klass; Sandell
(2007) (S) kön, etnicitet och klass; Forsberg (2005) (S) kön, etnicitet och sexualitet; Eliasson (2007) (S) kön, ålder och
sexualitet.
50
Darj & Nathorst‐Böös (2008) (S).
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Højgaard Cawood (2007) (DK).
52
Rodell Olgac (2006) (S) diskuterar den romska minoriteten i svensk skola. Se även Skolverkets rapport (2007) (S) om
romer i skolan (rapport 292).
53
T.ex. Jon (2005) (N) som tagit ett maskulinitetsperspektiv i studiet av ett arkivmaterial över en norsk skola för
pojkar med anpassningssvårigheter och Nordberg (red.) (2005b; 2008) (S) vari manlighet och maskulinitet utforskas
från förskola till gymnasieskola.
54
T.ex. Guldbrandsen (2006) (N) som tittat på frågor kring flickors barndom och vägen in i vuxenblivandet. Se även
Rysst (2008)(N) och Hauge (2009) (N) som båda studerat övergången från att vara flicka till att bli tonåring och vuxen.
55
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framstår som något främst för svenska pojkar och så att invandrarflickor som lyckas i kemi
associeras med en stark vilja att bli ”svenska”57.
Vidare lyfter flera av studierna fram det diskursiva i dessa görandeprocesser, dvs. hur mening och
kunskap produceras genom, eller byggs in i, tal och handling. Några exempel på sådana studier är
de som rör maskulinitetsdiskurser och hur dessa påverkar vägar in i vidareutbildning och
yrkesliv58, studier om flickors/unga kvinnors individualiseringsdiskurser, citizenship och agency59
samt studier kring finskhet, multikulturalism och nationalitet60.
Teoretiska angreppssätt och analyser
Bland studier med mer uttalad teoretisering av analyserna finns hermeneutisk analysmetod61 och
analys i Bourdieu-anda62 representerade men ett större antal av forskarna har placerat sig inom mer
poststrukturalistisk/postmodern teoribildning och diskursanalytiska verktyg används flitigt. Detta
tar bl.a. sig uttryck i att många av studierna synliggör makt, styrning och/eller disciplinering63,
normaliseringsprocesser64, gränser och/eller positioner där bl.a. en studie visar hur tjejer strävar
efter att positionera sig som respektabla och hur de laddar ”brunetter” och ”blondiner” med olika
innehåll65. Även görande/iscensättning66 av kön/etnicitet/sexualitet och identiteter som även
nämnts tidigare lutar sig mot mer poststrukturalistiska angreppssätt. Mer ovanligt är
queerteoretiska ansatser67 liksom ansatser sprungna ur postkolonial teori68.
Teman
I genomgången av de olika studierna och rapporterna har ett antal teman framträtt och här görs ett
försök till redogörelse av dessa. Indelningen av publikationer under dessa teman är inte strikt; en
del publikationer faller t.ex. under mer än ett tema medan andra inte självklart låter sig placeras in
under något. Redogörelsen bör därför snarast läsas som ett komplement till ovanstående
genomgång.
Ett första tema utgör skolpolitiska och fackliga frågor. Här finns t.ex. en studie som rör svenska
skollagen, läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94), samt programtexter för ett antal
gymnasieprogram.69 Förutom att program och kursplaner för gymnasieskolan granskas ur ett
57

Nyström (2007) (S).
Lahelma (2005a) (F).
59
Gordon et al. (2005a) (F); Gordon (2006) (F); Gordon et al. (2008) (F).
60
Lappalainen (2006) (F); Lappalainen (2009) (F).
61
T.ex. Johansson (2007) (S), Wahlgren (2009) (S).
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T.ex. Sparrlöf (2007) (S), Lidegran (2009) (S).
63
T.ex. har Åberg (2008) (S) ett maktperspektiv, Andreasson (2008) (S) och Bartholdsson (2007) (S) har makt‐ och
styrningsperspektiv, medan Granath (2008) (S) har studerar disciplinering.
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Lundgren (2006) (S).
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Forsberg (2005) (S). Andra exempel är Nordberg (2005) som studerat manliga arbetares subjektspositioner i tre
olika kvinnoyrken, bl.a. i förskolläraryrket.
66
T.ex. har Moinian (2007) (S) undersökt identiteter, bl.a. med hjälp av internetdiskussioner medan Holm (2008) (S)
har studerat hur kön görs i olika skolkontexter bland elever i årskurs nio. Vidare har Eidevall (2009) (S) undersökt
förskolebarns könsmässiga identitetsskapande och på vilka sätt det är möjligt att vara flicka och pojke.
67
Ett exempel är Nordberg (2005a) (S).
68
Røting & Svendsen (red.) (2009) (N).
69
Larsson & Ohrlander (2005) (S).
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genusperspektiv så analyseras även regeringens proposition om gymnasieskolan.70 Analysen av
propositionen ger vid handen att den är en del i en omformulering av jämställdhetsbegreppets
innehåll och genuspolitikens fokus vilket medför att skolans jämställdhetsuppdrag, jämfört med
hur det formuleras i Lpf94, nu blivit mer komplext och omfattande. Ansvaret för jämställdheten
decentraliseras nedåt och jämställdhetsuppdraget läggs hos eleverna medan skolans ansvar är
formandet av ”den ansvariga eleven”.71 Genusperspektivet behandlas i propositionen främst som
en fråga om skolans ansvar när det gäller undervisningens innehåll som bör synliggöra otidsenliga
föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt. Forskarna pekar här på en konstruktionistisk
snarare än biologisk syn på kön då det är föreställningarna som sätts i centrum: ”Föreställningar
styr och blir ’levda’ men kan förändras”.72 Vidare lyfts skolans uppdrag av självreflexivitet fram;
skolan ska granska sig själv. Rapporten visar i sin analys att den lokala skolan och varje lärare har
ansvar att utifrån den enskilda situationen avgöra vilken kunskap om genus som är relevant.
Även det danska Undervisningsministeriets undervisningsvägledningar, läroplaner mm. har
granskats, liksom danskämnets läroplaner73. Vidare har skolpolitiska dokument om naturvetenskap
och teknik från 1940-talet och framåt analyserats74 och här konstateras att mycket förändras över
tid men att det trots detta och trots tydliga försök att vidga könsnormerna, så dyker ständigt
stereotypa föreställningar om flickor och pojkar upp i dokumenten. Vidare finns under detta tema
analyser av mötet mellan skolpolitik och integrationspolitik75 samt analyser av talet om det
mångkulturella i skolan och samhället i pedagogiska och politiska texter76.
Ett annat tema rör skolprestationer och utbildningsval samt forskning och karriär inom
utbildning.77 När det gäller skolprestationer och utbildningsval har studier från samtliga nordiska
länder identifierats. En hel del forskning undersöker skillnader mellan pojkar och flickor78 men här
finns också statligt initierade rapporter om hur könsskillnader ska tolkas79. I en rapport, initierad av
svenska Myndigheten för skolutveckling80, konstateras att biologi har betydelse för vår utveckling
mm. men att detta knappast kan förklara de mönster av skillnader som framkommer bl.a. därför att
detta varierar över tid och mellan kulturer. Rapporten diskuterar fyra teman: klass, kön och
etnicitet; maskulinitet – de krav och den sociala verklighet som pojkar kan tänkas möta i skolans
värld; klassrummet och bilden av de ”dominerande pojkarna” vilka anges vara elever med svaga
skolresultat. Tendensen att flickor får bättre skolresultat och ökar sitt deltagande i utbildning
70

Proposition 2003/2004:140. ”Kunskap och kvalitet – elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan”.
sid 3.
72
sid 4.
73
Bissenbakker Frederiksen(2008) (DK).
74
Hedlin (2009) (S) har studerat konstruktioner av kön i dessa dokument.
75
Nihad (2005) (S).
76
Lorentz (2007) (S).
77
Se t.ex. Erixon Arreman (2005) (S); Poulsen (2005) (S); Berggren (2006) (S).
78
Se t.ex. Nycander (2006) (S) om betyg; Merisuo‐Storms (2007) (F) studie om ”writing‐skills”; Throndsen (2008) (N)
studie om räknefärdighet; Eriksson Gustavsson & Samuelsson (2008) (S) om den självvärderande literacyförmågans
betydelse. I en stor internationell studie (Nosek et al., 2009), där även svenska forskare deltagit, konstateras att
stereotypa uppfattningar om kön delvis kan förklara varför pojkar och flickor presterar olika bra i matematik och
naturvetenskap i skolan. Danmarks evalueringsinstitut (2005) har också gett ut en rapport som belyser pojkars och
flickors prestationer.
79
Se t.ex. Skolverkets rapport (2006:287) (S) om könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval.
80
Björnsson (2005) (S).
71
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jämfört med pojkar är en internationell trend (Danmark undantaget) och detta kopplas samman
med en utveckling mot ett mer jämställt samhälle. Studien visar att social klass har betydelse för
skolframgång men att könsskillnaden är lika stor oavsett andra sociala kategorier. Dessutom nämns
att pojkars relativa eftersläpning måste uppmärksammas.
Även Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) har kommit med en
kunskapsöversikt81 om skolans bidrag till könsskillnader i skolprestationer i vilken det konstateras
att det endast finns lite forskning som explicit rör just detta. Traditionellt har forskning haft
”flickors problem i skolan” som forskningsfokus och i studier av klassrumsdynamik konstateras att
pojkar fortsatt dominerar klassrummet samt att mycket av den uppmärksamhet som pojkar får
snarast är relaterad till behov av att hålla ordning i klassrummet. Vidare visar rapporten att det
saknas underlag för påståendet att skolans femininisering skulle påverka pojkars eventuella
underprestationer. Snarare är det, konstaterar man i rapporten, lärarens kompetens än dess kön som
är viktiga för elevernas kunskapsutveckling. Ytterligare ett tema i rapporten är huruvida skolans
bedömningssystem gynnar endera könet men även här konstateras att det finns för lite forskning
för att kunna uttala sig.
En hel del forskning är relaterade till TIMSS82 och PISA83 och det finns också analyser av hur
genus, social klass får betydelse för skolframgång84. Ett antal artiklar diskuterar även pojkars
underprestationer i skolan85.
Vidare är olika skolämnen i fokus för ett stort antal studier: bild86,
hemkunskap/hushållsvetenskap87, religion88, samt delar av skolämnen som t.ex. läsning89 och sexoch samlevnadskunskap90. Skolidrottsforskningen fokuserar bl.a. genus och kropp91 samt hur kön
konstrueras i undervisningen92. Inom IT finns bl.a. forskning om språk och kön i datautbildning

81

Bakken et al. (2008) (N).
Se t.ex. Adolfsson (2005) (S) om hög‐ respektive lågpresterande ungdomars inställning till fysik och matematik i
TIMSS 1995
83
Turmo (2005) (N) om relationen mellan socioekonomisk bakgrund och lärandestrategier utifrån PISA 2000; Kjærnsli
et al. (2007) (N) diskuterar norska elevers deltagande i PISA 2006, liksom Turmo & Lie (2007) (N) som diskuterar PISA
2003 och om man kan jämföra resultat mellan olika länder utifrån elevenkäter. Flera kritiska artiklar som skrivits om
PISA är t.ex. Henningsen (2005) (DK); Allerup (2005) (DK); Jørgen Hansen (2005) (DK).
84
Se t.ex. Karlsen Bæck (2005)(N); Lahelma (2005) (F); Högdin (2007) (S), samt Lidegran (2009)(S) som studerat hur
olika sociala gruppers söner och döttrar använder sig av utbildningssystemet. I en norsk undersökning har målet varit
att värdera vilken potential skolor har till att utjämna sociala skillnader i inlärning beroende på elevernas föräldrars
utbildning, kön och etnicitet (Bakken, 2009) (N).
85
Se t.ex. Lahelma (2005b) (F); Jóhannesson (2006) (I); Skolverkets rapport (2006:287) (S); Arnesen et al. (2008) (N, F,
S).
86
T.ex. Skåreus (2007) (S).
87
T.ex. Petersson (2007) (S); Wernersson (2007) (S).
88
T.ex. von Brömssen (2006) (S).
89
T.ex. Molloy (2007) (S); Barajas (2008) (S) ; Schmidl (2008) (S).
90
T.ex. Bolander (2009) (S); Røting & Svendsen (red.) (2009) (N).
91
Se t.ex. Fagrell (2005) (S); Olofsson (2005; 2007) (S).
92
Andrews & Johansen (2008) (N) har undersökt hur jämställdheten fungerar i praktiken och Berg & Lahelma (2009)
(F) har studerat gymnasielärare. Se även vidare Larsson, Fagrell & Redelius (2009) (S) om heteronormen i
idrottsundervisning.
82
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samt hur web-baserade läromedel kan användas för att utmana rasism i skolan93. Ett antal studier
berör matematik i skolan med allt från studier om matematikämnets köning94 till hur alternativa
sätt att undervisa i ämnet vid förskollärarutbildningen95. Målet med den senare studien är att
utmana förskollärarstudenternas könade attityder till matematik och att problematisera hur
subjektspositioner konstitueras och rekonstitueras i förhållande till matematikämnet. Studien visar
att detta sätt att undervisa kan förändra studenters attityder till matematikämnet samt påverka
självförståelsen i förhållande till matematik.
Ett relativt stort antal studier berör dessutom de naturvetenskapliga skolämnena; t.ex. är den
ojämna könsfördelningen inom naturvetenskapliga studier och yrken fortfarande fokus för olika
aktioner och projekt i syfte att locka fler flickor och kvinnor till facket96. Orsaker till
könsskillnader i attityder till, samt uppfattningar om, de naturvetenskapliga ämnena ligger även till
grund för flera arbeten, bl.a. de knutna till den norska ROSE-studien (The Relevance of Science
Education) där 15-åriga elevers uppfattningar om naturvetenskapliga skolämnen undersökts97.
Andra arbeten analyserar bl.a. hur könade och rasifierade diskurser om naturvetenskap,
naturvetareleven och naturvetarläraren är verksamma i och utanför klassrummet98, hur
gymnasieelever löser fysikproblem och samtidigt konstruerar genus, kunskap i fysik och
föreställningar om fysikämnet99.
Ytterligare ett tema är det som rör företagsamhet/entreprenörskap med ett antal studier från en
grupp finska forskare som analyserar hur det ”företagsamma jaget” (enterprising self) produceras i
utbildningspolitiska texter, lärares tolkningar av entreprenörskap i undervisningen mm.
Entreprenörskap problematiseras här utifrån globaliserings- och neoliberala diskurser.100

93

Se t.ex. Erson (2006) (S); Hällgren (2006) (S); Moinian (2007) (S). Se även Lagesen (2005) (N) om att rekrytera flickor
till datastudier. För länkar till ett antal norska papers se även: http://www.kvinfo.dk/side/559/article/827/
94
Brandell et al. (2005) (S); Brandell & Staberg (2008) (S).
95
Palmer (2009) (S). Andra studier mot matematikämnet är t.ex. Sumpter (2007) (S).
96
I Norge har ”Committee for Mainstreaming – Women in Science” (Komité for integreringstiltak ‐ Kvinner i forskning
) utkommit med två rapporter under perioden (2007; 2008). Denna kommitté är initierad av det norska Utbildnings‐
och forskningsministeriet i syfte att öka jämställdheten inom det naturvetenskapliga området.
97
Se vidare: http://www.ils.uio.no/english/rose/publications/norwegian‐only.html för titlar på ett 15‐tal norska
studier. Se även Schreiner (2006) (N).
98
Nyström (2007) (S). Se även Jónsdóttir (2005) (N) som studerat hur individualitet tar sig uttryck i flickors möte med
naturvetenskap.
99
Due (2009) (S). Vidare har Danielsson (2009) (S) undersökt fysikämnet på universitetsnivå och hon visar hur
fysikstudenten ”görs” i fysiklaboratoriet. Se även Danielsson & Linder (2009) (S), samt Andersson et al. (2009) (S) vars
studie rör naturvetarlärares medvetenhet om genusfrågor.
100
T.ex. Komulainen (2006) (F); Komulainen et al. (2009) (F). Se även:
http://www.joensuu.fi/psykologia/yrittajamina/eng/index_en.html för mer information om ”Enterprising Self –
Education, Subjectivity and the Processes of Inclusion and Exclusion in the Late Modern Society” (2007‐2010); ett
forskningsprojekt som bedrivs med medel från Finlands Akademi.
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Skolvardag101 och interaktion innefattande bl.a. lek, regler och normer102 och maktutövning103 på
olika sätt kan sägas utgöra ett tema. Även här finns forskare som visar hur platsen och
sammanhanget får betydelse för identitetsarbetet. Ett arbete visar t.ex. hur segregationen är en
process där skillnader upprätthålls bl.a. genom att skolfrågan (vid vilken skola man går) tar stor
plats i identitetsarbetet hos barnen och bidrar till uppdelningen mellan ”vi” och ”dom” i förorten
samt att skolval därför inte bara något som berör vuxna104. I en annan studie framgår det tydligt hur
de skillnader som genereras och upprätthålls via skolpersonalens handlande, resonemang och
interaktioner med eleverna är sammansatta, varierande och nära förbundna med
skolsammanhanget105.
En relativt stor andel av studierna inom detta tema rör daghem och förskola och handlar bl.a. om
hur barn positionerar sig och hur vardagsrutiner, lek och leksaker förhåller sig till kön och
jämställdhet106. Här finns också forskning om kön som position och barns identitetsutveckling107.
Vidare finns en studie initierad av den danska jämställdhetsministern och visar hur komplicerad
vardagen är eftersom olika normer och föreställningar samspelar med varandra. Studien,
genomförd vid tre olika daghem, synliggör därmed hur viktigt det är att jämställdhetspedagogiken
använder sig av många olika strategier för att bryta könade mönster i praktiken108. Ett par exempel
på jämställdhetsprojekt utförda vid daghem i Norge redovisas i två rapporter; den ena initierad av
norska Utbildnings- och forskningsdepartementet109 och den andra en NOVA-rapport110 där bl.a.
könsuppdelade grupper diskuteras.
Avslutningsvis har det i materialet framkommit två teman som delvis sammanfaller. Det ena
behandlar övergrepp och kränkningar av olika slag, t.ex. rasism och sexism, medan det andra
temat rör heteronorm och homofobi i skolan. När det gäller rasismstudier finns bl.a. en studie som
101

Se t.ex. Öqvist (2009) (S) som undersöker hur maskuliniteter och femininiteter görs i skolvardagen bland barn i
mellanstadieålder och då med särskilt fokus på benämningar som hora och kärring.
102
T.ex. har Johansson (2007) (S) studerat barns förståelse för etiska värden och normer medan Samuelsson (2008)
har undersökt tre högstadieskolor och vad det är för sorts oordning som lärare reagerar på där samt på vilket sätt
lärarna tillrättavisar elever. Wester (2008) (S) har istället studerat uppförandenormers retorik och praktik i svenska
högstadieklassrum. Se även Hegna (2005) (N) som har jämställdhetsprojektets barn – en studie som undersöker vad
som hänt mellan åren 1992‐2002 när det gäller könsskillnader i attityder till skola, och när det gäller resultat och
disciplin.
103
Wiese (2006) (N); Bartholdsson (2007) (S); Granath (2008) (S); Holm (2008) (S); Öqvist (2009) (S); Öhrn (2005) (S),
Holm & Öhrn (2006) (S); Grøver Aukrust (2008) (N).
104
Gustafsson (2006).
105
Gruber (2007) (S)om undersöker hur etnicitet görs till en central kategori för skolans sociala organisation.
106
Se t.ex. Johansson (2008) (S) om barns positioneringar; Eidevald (2009)(S) om att förstå kön som position i
förskolans vardagsrutiner och lek; Nelson & Svensson (2005) (S) samt Nelson & Berg (2006) (S) om lek, leksaker och
kön; Hyvönen (2008) (F) om lek och jämställdhet.
107
T.ex. Kjær (2005) (DK) och Lidén (2005) (N) – båda om barns identiteter; Johansson (2007) (S) om förskolebarns
världar.
108
Olesen et al. (2008) (DK). Se även länken
http://www.lige.dk/default.asp?Id=372&LcId=da&AjrNws=947&AjrNwsPg=1
109
Østrem, et al. (2009) (N). I denna studie som utvärderar huruvida den norska läroplanen för daghem (Rammeplan
for barnehagen) fungerar i praktiken finns även ett avsnitt om jämställdhet med.
Se även länken http://eng.kilden.forskningsradet.no/c52778/nyhet/vis.html?tid=61864 för mer information om
rapporten. Se även Tallberg Broman (2006) (S) som skrivit om svensk förskola och jämställdhet.
110
Bakken et al. (2008) NOVA 4/2008.
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behandlar hur ett web-baserat material används som verktyg för att motverka rasism i skolan111
samt en statlig offentlig utredning där olika forskare diskuterar rasifiering och andrafiering112 i
praxis, t.ex. i skolböcker, profilering i utbildning, bland studie- och yrkesvägledare samt lärare113.
Andra studier analyserar ungdomars förståelser av könstrakasserier114. I ett arbete dras slutsatsen
att det sexuella innehållet i ungdomars övergrepp mot varandra bidrar till upprätthållandet av den
hegemoniska maskuliniteten115. Verbala flickor konstrueras som ”fjortisar” medan verbala pojkar
konstrueras som heterosexuella män. Ytterligare exempel på studier inom temat beskriver hur
könskränkande behandlingsprocess yttrar sig i akademisk miljö116.
Inom heteronorm-temat finns ett antal studier vilka synliggör och utmanar heteronormen och
homofobi i skolan. I ett projekt där forskare samarbetar med Friends (en svensk stiftelse), RFSL
och RFSL Ungdom, intar man ett förändringsperspektiv på jämställdhet, genus och sexualitet och
fokuserar därmed heteronormen117. Vidare har ett antal rapporter från ett EU-projekt utkommit där
bl.a. lärares kunskapsbehov och ansvar inom områdena sexuell läggning och homofobi
behandlas118 samt heteronormativitet i skola och lärarutbildning119. Här finns även en hel del
forskning genomförd i Norge120.

Forskningen land för land
Här presenteras sammanfattande bilder över forskning från respektive land. En summarisk
jämförelse mellan länderna finns i sammanfattningen.
Danmark
Enligt en sammanställning av genusforskning i Danmark förekommer genusforskning inom skola
och utbildning främst inom de humanistiska/samhällsvetenskapliga disciplinerna och de flesta
utbildningsområden beforskas. Det som främst fokuseras är könade barriärer och möjligheter för
båda könen att nå olika utbildningssteg. Genusforskning inom psykologi anges ha en lång tradition
av forskning mot de lägre skolårens åldrar där särskilt skolämnen som anses vara manligt
konnoterade; t.ex. matematik, kemi, fysik etc. varit i fokus. Jämställdhetsforskningen är dessutom,
och till stor del, fokuserad på den numerära jämställdheten och dess konsekvenser samt på

111

Hällgren (2006) (S). Se även Hällgren et al. (2006) (S) om antirasistiska frågor i svensk skola; Weiner (2008) (S) om
ras, etnicitet och genus inom svensk utbildning.
112
Andrafieringsbegreppet är hämtat från postkolonial teoribildning och söker belysa hur strukturer och
eurocentriska diskurser skapar ett ”vi” och ett ”dom” (”dom andra”) på individuell nivå.
113
SOU 2006:40.
114
Aaltonen (2006) (F). Se även Witkowska (2005) (S) som undersökt sexuella trakasserier bland gymnasieelever samt
en översikt om sexuella trakasserier (Helseth, 2007) (N).
115
Eliasson (2007) (S).
116
Andersson (2007) (S). Se även Eliasson (2007) (S) som analyserat köns‐ och åldersmönster för muntliga övergrepp
mellan elever (årskurs sex och åtta).
117
Bromseth & Wildow (2007) (S).
118
Sahlström (2006) (S).
119
Martinsson et al. (2007) (S).
120
Se t.ex. Slåtten et al. (2008) (N); Røting (2007; 2008a; 2008b; 2009) (N); Røting & Svendsen (2009) (N).
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mainstreaming som strategi. Även etnicitetsforskning mot utbildning nämns som ett aktivt
forskningsfält i sammanställningen.121
Publikationer inom kön/genus och jämställdhetsforskningen i Danmark under perioden 2005 –
2009 hamnar inom de teman vilka jag kallat skolprestationer och utbildningsval, forskning och
karriär inom utbildning (belyst utifrån kön), skolpolitiska och fackliga frågor (belyst utifrån kön
och etnicitet), skolvardag och interaktion (belyst utifrån kön, ålder, etnicitet och sexualitet). Ett par
artklar kritiska till PISA finns bland publikationerna och även studier som förespråkar
poststrukturalistisk angreppssätt inom genusstudier och skola, samt diskussionen om biologiskt
kön kontra konstruerat kön förekommer122. Publikationsmängden är i jämförelse med svensk, finsk
och norsk forskning inte särskilt stor.
Finland
I Finland, liksom i de andra nordiska länderna, ingår många av genusforskarna i olika
forskargrupper och bildar både lokala, nationella och disciplinövergripande nätverk av olika slag.
EDI (Education and Difference) är ett sådant nationellt nätverk (grundat redan 1987)123 liksom
TASUKO (Gender awareness in teacher education).
Sedan våren 2007 har lärare och forskare inom utbildningsvetenskap vid universitetet i Helsingfors
intresserade av jämställdhet och genusfrågor gått samman i nätverket SUKO.124 I kölvattnet av
detta lokala initiativ konstituerades även det nationella forsknings- och utvecklingsprojektet,
TASUKO vilket fonderas av undervisningsministeriet (2008-2010). Inom TASUKO drivs ett antal
underprojekt inom jämställdhet och genusforskning och själva nätverket av forskare består idag
(augusti 2009) av 62 lärare och forskare verksamma vid finska universitet och lärarhögskolor.
Förutom samarbete med undervisningsministeriet, t.ex. med att förhandla med finska bokförlag för
att lyfta fram genusmedveten litteratur för skolan, samarbetar TASUKO med utbilningsstyrelsen.
Målet med TASUKO-projektet är att hjälpa lärarutbildare, lärare och administratörer att
implementera den finska jämställdhetslagen (Lag 609/1986, 5§) då ju denna lägger särskilt ansvar
på skolan. Mer konkret arbetar man inom projektet med att föreslå förändringar i läroplaner och
pedagogik, t.ex. har nuvarande läroplaner för lärarutbildningens olika program granskats. Inom
SUKO har man dessutom erbjudit lärarstudenter olika kurser och seminarier som fokuserar
genusfrågor.125
För närvarande pågår även arbetet med att sammanställa en bibliografi över jämställdhets- och
genusforskning inom utbildningsvetenskap i Finland vilken kommer att publiceras vid TASUKO:s
hemsida.126

121

The Co‐ordination for Gender Studies in Denmark (2003).
Uppgifter hämtade om poststrukturalistiska angreppssätt hittades eftersökningar i Kvinfos expertdatabas:
http://www.kvinfo.dk/side/383/action/3/indexordid/145/
123
http://www.helsinki.fi/ktl/kufe/index_english.htm
124
Initiativtagare till SUKO var professor Elina Lahelma som bjöd in intresserade att diskutera strategier och arbete
med jämställdhet och genusfrågor inom lärarutbildningen vid universitetet i Helsingfors.
125
Informationen inhämtad per e‐mail från Elina Ikävalko, Forskarassistent, TASUKO, Helsingfors universitet.
126
http://www.wiki.helsinki.fi/display/tasuko
122
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”Cultural and Feminist Studies in Education”127 är exempel på en annan forskargrupp där man
undersöker hur skillnader adresseras och normalitet konstrueras i och genom utbildningsprocesser
och pedagogiska praktiker. Några av denna forskargrupps projekt är ”Inclusion and Exclusion in
Educational Processes”, ”Learning to be Citizens: ethnographic and life historical perspectives ”,
”Citizenship, agency and difference in upper secondary education – with special focus on
vocational institutions” och ”Tracing transitions – follow-up study of post-16 students”. En annan
grupp finska forskare ingår i ett projekt om utbildning och entreprenörskap; ”Enterprising Self –
Education, Subjectivity and the Process of Inclusion and Exclusion in the Late Modern Society”128,
och ytterligare en annan forskargrupp studerar könat våld i skolan.
I Finland har man vidare undersökt och analyserat jämställdhetsprojekt, genomförda under
perioden 1970-talet – 2003, för att hitta lösningsmodeller till upphävandet av segregation129.
Även om det finns studier inom finsk forskning kring kön och jämställdhet där utgångspunkt tagits
i en förståelse av könsuppfattning som binär har betydligt fler exempel på mer komplex
könsförståelse framträtt i materialet. Exempel på binär respektive mer komplex könsförståelse
kring samma tema är det som rör elevers utveckling och skolframgång med jämförelser mellan
pojkar och flickor. Här finns t.ex. en studie om barns skrivutveckling där forskaren konstaterar att
stavningskompetens, kreativitet och attityder till skrivande skiljer sig mellan könen och hon
föreslår därför olika strategier för flickors respektive pojkars behov130. Annan forskning pekar
istället på relevansen av att diskutera vilka flickor och vilka pojkar som lyckas, än att fokusera på
flickor eller pojkar som entydiga kategorier och utmanar därför föreställningen att betyg och
skolframgång har stark och direkt koppling till fortsatt utbildning och arbete131. Denna forskning
synliggör att tillgången till andra resurser än betyg har stor betydelse för framgång senare i livet,
samt att dessa resurser dessutom är ojämnt fördelade mellan könen.
Publikationer inom kön/genus och jämställdhetsforskningen i Finland under perioden 2005 – 2009
hamnar främst inom de teman som jag kallat företagsamhet/entreprenörskap (jämför
forskargruppen som nämns ovan), skolprestationer och utbildningsval (flera av forskarna rör sig
här inom det diskursteoretiska fältet), skolämnen (bl.a. idrottsämnet), skolvardag och interaktion
samt övergrepp och kränkningar. Fokus på finskhet, etnicitet och multikulturalism tycks även vara
vanligt inom den finska forskningen medan studier inom temat heteronorm och homofobi inte
kunnat identifieras. Observera att det dock finns forskning publicerad på finska som inte finns med
inom ramen för denna översikt.
Norge
Ett av de projekt mot genus och utbildning som pågår i Norge är ”Learning in School and at the
Library: Multifunctional learning resources and interaction, learning and teaching approaches”. I
detta projekt är kön- och etnicitetsfrågor en dimension som undersöks i förhållande till t.ex. språk.
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Forskargruppens hemsida finns på länken: http://www.helsinki.fi/ktl/kufe/
Projektets hemsida http://www.joensuu.fi/psykologia/yrittajamina/eng/index_en.html
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I ett annat projekt, ”Educational Careers: Attainment, Qualification, and Transition to Work” söker
man ny kunskap om social ojämnställdhet inom utbildning i Norge och här fokuseras bl.a. frågor
om social klass, invandrarbakgrund och kön. ”New World – Old Gender? Growing up in a Gender
Equality Era” är ytterligare ett annat stort forskningsprojekt med tio underprojekt (finansierat
mellan åren 2007 – 2010). Huvudmålet för projektet är att skapa ny kunskap om könade normer
och praktiker bland barn och unga i dagens Norge för att förstå nya inkluderande och/eller
marginaliserande mönster i bl.a. skolan.132
Publikationer inom kön/genus och jämställdhetsforskningen i Norge under perioden 2005 – 2009
hamnar främst inom de teman som jag kallat skolämnen (här finns en rad ämnen representerade
t.ex. naturvetenskap; inte minst ROSE-relaterade studier, idrott och IT), skolprestationer (främst
skillnadsforskning och forskning relaterat till PISA, TIMSS), skolvardag och interaktion (bl.a.
identitetsstudier och studier om makt) samt studier som synliggör och utmanar en heteronorm och
homofobi i skolan. Flera av studierna rör daghem/förskola och etnicitet, men även andra skolnivåer
och med fokus främst mot kön, sexualitet och social klass förekommer. Flera norska studier
fokuserar dessutom på femininiteter.
Sverige
Forskningsnätverket ”Ungas utbildning, karriärutveckling och välfärd” är ett exempel på ett
svenskt forskarsamarbete där forskare samlas kring olika projekt och där kön/genus är mer eller
mindre framskrivet.133 Ett annat exempel på projekt är det numera avslutade samarbetsprojekt;
”Under Ytan”134 som fram till 2007 samlat bl.a. arbetsgivare, fackliga organisationer,
skolmyndigheterna, ett par lärarutbildningar, frivilligorganisationer och forskare. Syftet med
projektet har varit att lyfta upp frågan om sexuell läggning och homofobi och därmed också
förändra attityder. Forskningsprojektet ”Den självklara heteronormativiteten – skolan som plats för
köns- och sexualitetskonstruktion” är en del av detta samarbete och har gett upphov till fyra
delstudier vilka berör lärarutbildningen, strategier kring sexualitet och värdegrund, kön och
sexualitet i skolans tidigare år samt skolan som heteronormativ arbetsplats. Forskningen visar här
bl.a. att lärare i mycket liten utsträckning får utbildning eller kompetensutveckling kring frågor om
sexuell läggning och homofobi, samtidigt som kränkande jargong både bland skolans vuxna och
bland elever är vanlig.
Det som kanske annars är mest framträdande för svensk forskning, i det material som ligger till
grund för denna översikt, är den stora mängden avhandlingar med kön/genusperspektiv som hittats,
att det finns gott om exempel på forskning om mångkultur och etnicitet samt att intersektionella
forskningsperspektiv allt mer slagit igenom135. De flesta av de svenska avhandlingarna befinner sig
inom ämnesområdet pedagogik, utbildningsvetenskap, pedagogiskt arbete, lärarutbildning eller
olika ämnesdidaktiska områden. Andra ämnesdiscipliner som är representerade bland
avhandlingarna är etnologi, folkhälsovetenskap, företagsekonomi, litteraturvetenskap,
132

Se vidare: http://www.gender.no/Topics/11/sub_topics?path=7/2479 samt
http://www.sfk.uio.no/English/schoolproject.html
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Se vidare: http://www.busv.umu.se/forskning/ingaende.html
134
Se http://www.ytan.se/?p=3245
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Jämför även Weiner & Öhrn (2009) (S).
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socialantropologi, socialt arbete, socialmedicin, sociologi samt samhälls- och välfärdsstudier. En
del avhandlingar rör sig över flera olika discipliner och många, men inta alla, har en uttalad
genusvetenskaplig inriktning även om disputationsämnet är ett annat.
Ett tema där svenska publikationer inte kunnat identifieras är företagsamhet/entreprenörskap.
Andra teman där forskningen är relativt sparsam är övergrepp och kränkningar (t.ex. sexism och
rasism). Vidare belyser förvånansvärt få studier IT i skolan och en rad skolämnen som borde vara
intressanta att studera saknas helt, t.ex. biologiämnet och samhällskunskap.

Jämställdhetspolitik i de nordiska länderna
Samtliga nordiska länder har jämställdhetsintegrering (gender mainstreaming) som en viktig punkt
eller åtgärd i sin jämställdhetspolitik. Ett omfattande samarbete förekommer även mellan länderna
och jämställdhetsministrarna har i ett nordiskt samarbetsprogram för åren 2006 – 2010, Med fokus
på kön är målet ett jämställt samhälle, valt att prioritera två teman; ”Kön och makt” samt ”Kön
och ungdom”.136
Danmark
Den danska jämställdhetsministern som har en samordnande funktion i förhållande till de andra
ministrarnas jämställdhetsansvar inom respektive politiskt område, tar varje år fram en perspektivoch handlingsplan.137 I planerna 2005 – 2009 ligger fokus i förhållande till barn och ungdomar
kring vikten att bryta förlegade könsrollsmönster, bl.a. vid val av utbildning, samt vid vikten av
integrering av barn och ungdomar med invandrarbakgrund. 2009 nämns vikten av att pojkar med
invandrarbakgrund genomför utbildning.
På jämställdhetsministerns hemsida för kønsmainstreaming kan man klicka sig vidare, bl.a. inom
fältet ”barn och unga” samt ”undervisning”, till en rad beskrivningar av projekt, rapporter, analyser
samt undervisningsmaterial.138 Här kan man t.ex. ladda ner rapporten Flere end to slags børn - en
rapport om køn og ligestilling i børnehaven139 samt Skolens bog om Køn og Ligestilling140 vilken
är ett undervisningsmaterial bestående av en bok för lärare och en för elever där kön och
könsstereotypier problematiseras.
Finland
I Finland har regeringen förbundit sig att främja jämställdhet mellan kvinnor och män i allt
beslutsfattande och ett antal konkreta åtgärder har samlats i regeringens jämställdhetsprogram för
2008 – 2011.141 Den första punkten i programmet berör arbetet inom samtliga ministerier och
handlar om integrering av könsperspektiv. Ansvaret för att öka jämställdhetsmedvetenheten i
skolorna och för att minska segregationen mellan könen då det gäller val av utbildningsområde och
136

Nordiska ministerrådet (2008).
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yrke åligger Undervisningsministeriet samt Arbets- och näringsministeriet. Ökad jämställdhet i
skolan och minskad segregation i utbildningsval ska ske genom att:
-

säkerställa att läromedlen inte upprätthåller stereotypa uppfattningar om flickor och pojkar,
män och kvinnor.
jämställdhetsmedveten undervisning inkluderas i utbildningen och fortbildningen av lärare
och barnträdgårdslärare.
segregationen av arbetsmarknaden i kvinno- och mansyrken och kvinno- och
mansbranscher ska minskas bl.a. genom att främja sysselsättning och företagsamhet.

Social- och hälsovårdsministeriet har 2008 för fjärde gången genomfört den s.k.
Jämställdhetsbarometern142 som är en ”landsomfattande kartläggning av de finländska kvinnornas
och männens värderingar av och inställningar till jämställdhet samt deras erfarenheter av hur
jämställdheten uppnås i arbetslivet, skolan och familjekretsen”143. Här framgår att största delen av
alla studerande anser att ”jämställdheten mellan könen förverkligas mycket bra eller ganska bra vid
deras läroanstalt.”144. Vidare är ”andelen män/pojkar som upplever nackdelar av sin
könstillhörighet större i samband med studierna än i arbetslivet, medan det för
kvinnornas/flickornas del snarare är tvärt om.”145.
Varje myndighet har förutom skyldigheten att främja jämställdhet även skyldighet att målmedvetet
och systematiskt främja likabehandling samt att utarbeta planer över hur etnisk likabehandling ska
främjas i praktiken. Sedan början av 2008 hör det till Inrikesministeriets uppgifter att främja
jämlikhet och goda etniska relationer samt förebygga rasism och diskriminering.
Island
Islands socialminister är den som har huvudansvaret för att landets jämställdhetslag146 efterlevs. Ett
administrerande organ, Centrum för Jämställdhet, samarbetar med ett Jämställdhetsråd för att stötta
och ge råd till socialministern. Jämställdhetsrådet är, förutom en av socialministern vald
ordförande, sammansatt av totalt elva personer nominerade från bl.a. löntagarsamfundet, lokala
myndigheter, olika feminist- och kvinnoföreningar147 samt från Centrum för Kvinno- och
Genusstudier148.
Den isländska jämställdhetslagen har två artiklar som direkt berör skola och utbildning där den ena
artikeln behandlar mainstreaming som ledstjärna för policydokument. I artikeln nämns bl.a. att
jämställdhetsfrågor ska genomsyra all undervisning samt att utbildningsmaterial och textböcker ska
142

Jämställdhetsbarometern har tidigare getts ut åren 1998, 2001 och 2004. Inga större förändringar i människors
värderingar och erfarenheter tycks ha skett de senaste tio åren.
143
Nieminen (2009) s.3.
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sid. 29.
145
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Lag No. 10/2008. Se: http://eng.felagsmalaraduneyti.is/media/acrobat‐
enskar_sidur/Act_on_equal_status_and_equal_rights_of_women_and_men_no_10_2008.pdf
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vara icke-diskriminerande för någondera könen. Den andra artikeln handlar om förebyggande
arbete när det gäller diskriminering i skolor och utbildningsinstitutioner.
Centrum för Jämställdhet och socialministern har tillsammans med fem olika kommuner i Island
sedan 2008 deltagit i utvecklingsprojektet, Ligestilling i børnehave og folkskole, i syfte att stärka
jämställdhetsarbetet ute i skolorna. I projektet arbetar man dels med en hemsida149 öppen för alla
som vill lära sig mer om jämställdhet och dels med att utveckla försöks- och utvecklingsmaterial
om jämställdhet för skolan. Materialet tar bl.a. upp historiska perspektiv på jämställdhet, barn, lek
och leksaker, föräldrakontakter och exempel på hur samtal med barn kring jämställdhet kan gå till.
Framtida mål som projektet framhåller är att jämställdhetsarbetet i Island i större utsträckning
måste involvera lärare samt att jämställdhetsarbete ska bli del av undervisningen inom
lärarutbildningen. Nästa steg för arbetet inom projektet är att styrka lärares kunskap om
genusforskning.
Norge
Det norska Barn- och jämställdhetsdepartementet (Barne- og likestillingsdepartementet, BLD) har
ansvar för samordningen av den statliga familje- och jämställdhetspolitiken samt lagstiftningen
inom området. BLD arbetar med frågor som rör medborgerliga rättigheter, familjer, barn och ungas
levnadsvillkor, funktionshindrade, antidiskriminering och jämställdhet mellan kvinnor och män.
Vidare ansvarar Arbets- och inkluderingsdepartementet för invandrings- och asylpolitiken samt
same- och minoritetspolitiken. Alla departement har dock ansvar att genomföra regeringens
jämställdhetspolitik inom det egna området.
Kunskapsdepartementet har arbetat fram en handlingsplan för jämställdhet i för- och grundskola150
samt en handlingsplan för att främja jämställdhet och hindra etnisk diskriminering151.
Handlingsplanerna ligger till grund för den pedagogiska verksamheten. Vidare innehåller
handlingsplanen för jämställdhet i för- och grundskola bl.a. en genomgång av nationellt
genomförda satsningar för jämställdhet inom för- och grundskola mellan åren 1996-2007. Nuläget
sammanfattas med att det saknas uppdaterad kunskap om könsidentiteter bland dagens pojkar och
flickor, att flickor och pojkar har olika resultat i skolan vilket ofta påverkar deras fortsatta
utbildningar, att pojkar och flickor fortsätter att göra traditionella utbildnings- och karriärval samt
att yrken inom förskola och utbildning domineras av kvinnor. Allt detta ses som utmaningar att
arbeta vidare med inom jämställdhetsarbetet.
Som underlag för reflektion och till inspiration ger departementet också ut temahäften och dessa
distribueras till alla förskolor, kommuner och universitet. Några exempel på sådana häften är t.ex.
Temahefte om menn i barnehagen, om å rekruttere og beholde menn i barnehagen152, Temahefte
149
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Se länken http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rapporter_planer/planer/2008/handlingsplan‐for‐
likestilling‐i‐barneha.html?id=508110
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Se http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Planer/2009/hpl_etnisk_diskriminering.pdf
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Se http://www.regjeringen.no/upload/kilde/kd/red/2006/0107/ddd/pdfv/290162‐
temahefte_om_menn_i_barnehagen.pdf
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om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen153 och Temahefte om språklig og kulturelt
mangfold154. Dessa häften utkom 2006 i samband med att den nya läroplanen för förskolan kom.
Se även regeringens rapport om män och jämställdhet som innehåller ett kapitel som berör skola155.
Sverige156
I Sverige är fem departement särskilt ansvariga för frågor som rör demokrati, jämställdhet och
mänskliga rättigheter: Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Utrikesdepartementet,
Jordbruksdepartementet, Socialdepartementet samt Justitiedepartementet.
Jämställdhetspolitiken har under senare år tillförts omfattande resurser och därmed utvecklats,
blivit mer kraftfull och spelar troligtvis en mer aktiv roll. Arbetet med jämställdhetsintegrering,
som syftar till att ge de jämställdhetspolitiska målen genomslag i hela regeringens politik, fortsätter
samtidigt som ökade möjligheter har skapats för att genomföra kompletterande insatser inom andra
delar av regeringens politik.
Vid årsskiftet 2008/2009 upphörde myndigheterna Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen
mot etnisk diskriminering, Handikappombudsmannen och Ombudsmannen mot diskriminering på
grund
av
sexuell
läggning
(HomO)
och
ersattes
en
enda
myndighet;
diskrimineringsombudsmannen (DO).
Ett antal av statens offentliga utredningar som berör jämställdhet/diskriminering och förskola/skola
har utkommit under perioden 2005 – 2009157. I SOU 2005:66158 finns ett kapitel som behandlar
jämställdhet och forskning där det konstateras att skolans styrdokument om jämställdhet inte fått
tillräcklig genomslagskraft i skolvardagen. Dessutom beskrivs jämställdhetsbegreppets delvis nya
innebörd: ”Flickor och pojkar ska ges likvärdiga villkor och förutsättningar att upptäcka, pröva och
utveckla sin fulla potential. För att uppnå detta krävs kunskaper om rådande könsmönster och om
könstillhörighetens betydelse för lärandet liksom insikten om att flickor och pojkar inte utgör några
enhetliga grupper.”159. Vidare uttrycks att: ”Talet om att ’bejaka både det kvinnliga och det
manliga hos båda könen’ och om ’könspecifika skillnader och könsrelaterade olikheter’ som grund
för att överge ’likabehandlingsprincipen’ kan i dag uppfattas som ålderdomligt, och essentialistiskt,
trots att det var regeringens officiellt presenterade synsätt på jämställdhetsfrågan i
utbildningssystemet för bara några år sedan.”160. I rapporten beskrivs vidare dagsläget som att
jämställdhet har kommit i skymundan ute på skolorna till förmån för mer aktivt arbete med
demokratifrågor.
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Se http://www.regjeringen.no/upload/kilde/kd/red/2006/0107/ddd/pdfv/290163‐
temahefte_om_likestilling_i_det_pedagogiske_arbeidet_i_barnehagen.pdf
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Se http://www.regjeringen.no/upload/kilde/kd/red/2006/0107/ddd/pdfv/290160‐
temahefte_om_spraklig_og_kulturelt_mangfold.pdf
155
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SOU 2005:66, SOU 2006:40, SOU 2006:75 samt 2009:64.
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sid. 111.
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I SOU 2006:40161 diskuteras demokratiska val och andrafierande praxis och här finns texter som
bl.a. berör textböcker i skolan, studie- och yrkesvägledare samt lärares praktik. SOU 2006:75162
behandlar jämställdhetsarbetet i förskolan och det konstateras där att intresset för detta arbete har
ökat ute på fältet. En viss osäkerhet finns dock då många projekt drivs av enstaka individer och om
dessa försvinner från arbetsplatsen stannar även jämställdhetsarbetet av. I slutbetänkandet finns
även ett kapitel om värdegrund och genus som bl.a. diskuterar vilka normer som styr oss,
maktfrågor, genusperspektiv, kön/genus, genussystem och heteronormativitet som del av
genusordningen. I SOU 2006:75 förespråkas även att det utbildas genuspedagoger som kan arbeta
ute i landets kommuner och under de senare åren har över 200 genuspedagoger utbildats. Hur en
genuspedagog ska användas och förutsättningarna under vilka de arbetar tycks dock variera
stort163.
När det gäller skola och jämställdhet bestämde så regeringen 2008 att lägga 110 miljoner svenska
kr i en satsning som innehåller inrättande av en jämställdhetsdelegation (DEJA)164, fortbildning av
lärare, stärkt elevhälsa och satsning på fler manliga lärare. Delegationen ska utifrån skolans
värdegrundsuppdrag lyfta fram och utveckla kunskap om jämställdhet i skolan. Kunskapsfältet
jämställdhet i skolan ska kartläggas och kunskapsöversikter som rör bl.a. lärstilar samt språk-, läsoch skrivutveckling ska tas fram. I uppdraget ingår också att identifiera områden där ytterligare
kunskap om jämställdhet och genus behövs. Inom ramen för uppdraget ska delegationen även
genomföra seminarier och på andra sätt sprida den kunskap som sammanställs, särskilt om de
metoder som kan användas för att bryta traditionella könsmönster och könsroller.
DEJA ska slutredovisa sitt arbete i augusti 2010 men ett delbetänkande, SOU 2009:64, har redan
lämnats165 i vilket det konstateras att mycket arbete återstår innan den svenska skolan är jämställd
då varken grundskolan och gymnasieskolan idag klarar sitt jämställdhetsuppdrag. Delegationens
betänkande visar bl.a. att det förekommer att flickor och pojkar bedöms och behandlas på olika sätt
i skolan, på grund av vuxnas traditionella syn på hur flickor och pojkar är och bör vara.
I delbetänkandet konstateras vidare att tidigare könsmönster lever kvar; flickor upplever stress i
högre grad i skolan, medan pojkar anstränger sig mindre och får sämre betyg. Pojkarna får
talutrymme och uppmärksamhet i högre grad, och står i större utsträckning för ordningsproblemen
i skolan. Programvalen till gymnasiet är fortfarande väldigt könsstereotypa och i genomsnitt har
flickor tio procent bättre betyg än pojkar, en skillnad som varit konstant åtminstone under 20 års
tid. Flickor har dessutom bättre betyg i alla ämnen utom idrott och hälsa och pojkar hoppar också
av gymnasieskolan oftare än flickor, samt lämnar oftare skolan utan fullständiga betyg.
Regeringen har även gett Myndigheten för skolutveckling i uppdrag166 att planera och genomföra
insatser i syfte att främja jämställdhet i grundskolan och motsvarande skolformer, gymnasieskolan
161
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och vuxenutbildningen. Uppdraget omfattar såväl det offentliga skolväsendet som motsvarande
fristående utbildningsverksamheter. Uppdraget täcker in stärkt elevhälsa, fortbildning av lärare och
annan skolpersonal om hederstraditioner samt om sex- och samlevnadsundervisning. Utbildning
ska ges om könsroller.
Vidare har regeringen gett Högskoleverket i uppdrag167 att med utgångspunkt i befintlig forskning
och kunskap på området analysera könsskillnader i studieval vad gäller lärarutbildningens olika
inriktningar, orsakerna till att fler män än kvinnor väljer att avbryta sina studier på
lärarutbildningen, vilka lärosäten som har genomfört strategier för att öka andelen män på
lärarutbildningen och vilka av dessa strategier som har varit framgångsrika, hur stor andel av
männen som efter avslutad utbildning arbetar som lärare, könsskillnader bland studenter som läser
lärarutbildningen på distans eller deltid, och faktorer som påverkar kvinnors och mäns val att
studera till lärare. Högskoleverket ska föreslå lämpliga åtgärder för att uppnå en jämnare
könsfördelning på lärarutbildningen. I uppdraget ingår även att sprida goda exempel till berörda
lärosäten.
I regeringens proposition 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation168 ges genusforskning
jämfört med föregående forskningsproposition endast litet fokus. I det kapitel som belyser ”annan
forskning med betydelse för samhälle och näringsliv” nämns genusforskning kortfattat och i termer
av ökat kunskapsbehov när det gäller kvinnors hälsa, diskriminering p.g.a. kön, mansforskning,
mäns våld mot kvinnor samt ett effektivt jämställdhetsarbete.169

Sammanfattande analys
Denna rapport syftar dels till att ge en översikt av nordisk forskning kring genus och jämställdhet i
skola och utbildning mellan åren 2005 – 2009 och dels till att ge en kortfattad beskrivning av de
nordiska ländernas jämställdhetspolitiska arbete. På grund av svårigheter av främst språklig
karaktär täcker genomgångarna inte Island och ger för övrigt inte heller anspråk på att vara
heltäckande. Då forskningsmaterialet i form av bl.a. rapporter, artiklar från vetenskapliga
tidskrifter samt avhandlingar ändå bedöms som tämligen stort finns dock underlag att ge några
bilder av eventuella trender, mönster för tidsperioden samt likheter och förändringar jämfört med
det som tidigare rapporterats i Køn, ligestilling og skole 1990 – 2004.
En av de första saker som går att konstatera efter genomgången av forskningsmaterialet är att de
flesta som publicerar sig i fältet genus- och jämställdhetsforskning och skola är kvinnor. De män
som är aktiva finns företrädesvis inom maskulinitets- och etnicitetsforskningen tillika forskning
som rör skolprestationer. Precis som i den tidigare översikten är Sverige det land där den största
mängden publikationer hittats och nu, precis som då, är likheterna mellan de ingående
forskningsstudierna mer slående än de nationella olikheterna.
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Den tidigare översikten som ju sträcker sig över en betydligt längre tidsperiod än den föreliggande
visar på en trend i forskningen mot förändring av könsförståelsen från kön som något dikotomt till
att se kön som något som varierar. Denna ”nya” utgångspunkt; att föreställningar om kön/genus är
instabila, föränderliga och därmed varierar beroende på t.ex. tid, sammanhang och plats kan nog
anses ha stabiliserats i det material (forskningspublikationer och rapporter från statliga
myndigheter) som ligger till grund för denna översikt. Mycket tyder dock på att en stor del av
köns-/genusforskningen och de jämställdhetsinsatser som diskuteras från politiskt håll inte helt
släppt frågeställningar om skillnader mellan könen när det gäller en mängd aspekter. Då
könsskillnader visserligen kan vara väsentliga att kartlägga då de t.ex. säger något om
genusordningen i samhället eller skolan, är det, menar jag, ändå problematiskt om utgångspunkten
för forskning och jämställdhetsinsatser tas i skillnader eftersom risken alltid finns att
könsstereotypier cementeras, snarare än att de faktiskt utmanas. En förskjutning i fokus från
skillnader per se, till att ta utgångspunkt i hur, när och var (makt)skillnader produceras framstår
därför som mer produktivt. Vad som ytterligare gör skillnadsforskningen problematisk ligger i det
underförstådda antagandet om att det är just två kön som existerar och att den normala
samhällsordningen är den heterosexuella.
Till skillnad från den tidigare översikten har en relativt stor mängd studier från 2005 och framåt
genomfört intersektionella analyser. Förståelsen om att kön inte bara är instabilt och föränderligt i
tid, beroende av plats och sammanhang, utan också produceras och får betydelse på olika sätt
tillsammans med andra kategoriseringar såsom etnicitet/ras, social klass, ålder, sexualitet osv.
synliggör ytterligare att den så kallade skillnadsforskningen (där ju kön är i fokus) haltar. Styrkan
med ett intersektionellt perspektiv, som jag ser det, är att analysen av det som beforskas inte utgår
från fasta kategoriseringar eller att olika kategorier endast adderas till varandra. Istället bör
analysverktyget riktat mot hur, när, varför och på vilket sätt kategorier blir synliga och ser ut i den
specifika kontexten, tiden och platsen. Här finns det fortfarande mer att önska både från
forsknings- och jämställdhetspolitiskt håll.
Vidare visar en liten del av den forskning som ligger till grund för översikten bl.a. på hur plats får
betydelse för hur kön och andra kategorier framträder.170 Valet av var forskning ska bedrivas, t.ex.
i förortsskola, innerstadsskola eller landsbygdsskola är därför viktigt då den i sig kan ge upphov till
osynliggörande av olika slag.171 Pojkar och fickor som lever i andra miljöer än de miljöer som
studeras riskerar, precis som vissa samhällsklasser, att osynliggöras. Specifika platser eller miljöer
kan även i sig rasifiera och klassa grupper av elever. Tendensen att (vissa) flickor mer ofta
associeras med kön och moral samtidigt som främst pojkar framträder i analyser av klass och
etnicitet, har tidigare konstaterats i Nordiska Ministerrådets skrifter172. För att kunna belägga eller
motbevisa en sådan tendens krävs mer noggranna analyser av de studier som ingår i materialet för
denna översikt. Helt klart är dock att det både finns studier som specifikt undersöker
pojkar/maskuliniteter och flickor/femininiteter, där samtidigt förort, ”invandrare”, etnicitet eller
nationalitet är i fokus men att det också finns studier som riktas mot blandade elevgrupper.
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En liknande diskussion som den kring vad valet av forskningsplats och subjekt kan få för
konsekvenser kan föras kring konsekvenserna av vad forskaren uppmärksammar vid
empiriinsamlingen. Aktivitet och passivitet, tal och tystnad bland elever styr lätt forskningen i
riktning mot de mer aktiva och de som hörs. Här finns en risk att forskningen könas genom att
pojkar blir mer beforskade.173 Således är det av yttersta vikt att forskare uppmärksammar val av
plats och subjekt för forskningen såväl som reflekterar kring frågor som rör ”forskarblicken” så att
missvisande forskningsanalyser inte plockas upp av politiska aktörer för vidare implementering i
skolverksamheten där de i kan ge upphov till negativa effekter.
Vilken skolforskning som bedrivs och vilka frågor som lyfts inom bl.a. jämställdhetspolitiken är i
högsta grad även påverkad av globalisering, internationalisering och mediadebatt. Inte minst märks
detta på den debatt som råder runt de nordiska ländernas resultat från stora, jämförande
internationella studier som PISA och ROSE som sedan används i politisk argumentation och
förändringar inom skola. Även om dessa studier inte på något sätt är oviktiga finns alltid en risk att
resultat och jämförelser förenklas, t.ex. att medelprestationer för kategorin flickor tolkas som att
den gäller för alla flickor.
Ibland benämns effekter av globalisering, internationalisering och mediadebatt i termer av
”travelling discourses”174 där t.ex. talet om pojkars underprestationer färdats från anglosaxisk
forskning och politik över till de nordiska länderna. Denna underprestationsdiskurs framställer
pojkars misslyckande som orsakade av otillräckliga pedagogiska insatser samt skolans
femininisering. Diskursen bidrar till att liten uppmärksamhet riktas mot mer komplexa tolkningar
av vad som sker i skolan, t.ex. sådana som tar hänsyn till betydelsen av andra kategorier än kön,
strukturer inom utbildning och samhällskontext. Detta medför bl.a. att pojkar uppfattas som en
enda grupp samt att underpresterande flickor osynliggörs175. Det olyckliga i att forskning och vissa
begrepp inom forskning ibland förenklas genom att de rycks ur sina sammanhang och sedan blir
till ”cirkulerande diskurser” inom skola, utbildning och politik, t.ex. om hur och vem ”det normala
barnet” är, visar på en liknande problematik värd att lyfta fram i diskussionen om en jämställd
skola och utbildning.176
Ambitioner att öka flickors deltagande i framförallt tekniska och naturvetenskapliga utbildningar är
exempel på en tydlig diskurs inom jämställdhetspolitiken och således även utgångspunkt för flera
forskningsstudier. Frånvaron av satsningar på ämnesområden där pojkars deltagande är lågt, t.ex.
inom gymnasieskolans vård- och omsorgsutbildningar lyser dock med sin frånvaro och inga
forskningsstudier har heller hittats inom sådana områden. I Sverige har dock behovet av en
breddad rekrytering till och jämnare könsfördelning inom läraryrket varit i fokus och en del studier
och rapporter rör män i förskolan.
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Då det gäller forskning som berör olika skolämnen handlar endast få studier om nya medier, eller
IT. Den snabba utvecklingen inom interaktiv media och ungdomars benägenhet att använda dessa
borde initiera till mer forskning inom detta fält. Nya medier tillhörde även ett område som redan i
förra översikten pekades ut som underbelyst. Andra skolämnen som inte är belysta inom
forskningen är t.ex. biologi och samhällsvetenskap, vilket är förvånande då båda dessa ämnen
berör identitet, kropp eller samhälle och borde vara aktuella för studier inom fältet. Ytterligare
underbelysta områden från förra översikten var, och är tyvärr fortfarande, studier kring
förebyggande av våld i skolan. Ett forskningsområde som däremot vuxit sedan 2004 är det som
sätter fokus på heteronormen och osynliggörandet av homosexualitet i läroböcker, läroplaner, på
skolgården och i undervisning. Denna forskning tycks i flera fall dessutom medvetet rikta
insatserna mot konkret förändring i skolverksamheten samtidigt som den för skolforskningen tar
nya och nödvändiga teoretiska grepp utifrån postkolonial teori och queerteori.
Jämställdheten i de nordiska länderna utgör politiskt mål och samhällelig norm och mycket av
forskningen som presenteras i denna rapport har just jämställdhet som mål. Jämställdhetsforskare
inom andra fält än skola och utbildning, t.ex. statsvetenskap (political science), konstaterar dock att
även jämställdheten kan ses som något som är konstruerat, ständigt under omförhandling och
beroende av kontext och tidsperiod. Den praktiska iscensättning går därför att studera och det
förefaller mig som att skolforskningen här har en del att lära. Vad t.ex. levd, eller utövad,
jämställdhet innebär i skola och utbildning samt vilka subjekt som jämställdhetsdiskursen skapar
blir förhoppningsvis teman för ny forskning inom detta fält i framtiden.177
En förhoppning är vidare att framtida studier just utvecklar en nära koppling till den praktik den
studerar så att ojämställda och ojämlika mönster utmanas och förändras. Till detta behövs också
forskningspolitiska satsningar och viss oro finns i leden kring detta, i alla fall i Sverige, där den
senaste forskningspropositionen178 tyvärr endast ger genusforskning litet fokus.
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