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Förord
Denna rapport innehåller en slutrapport och utvärdering av projekt Jämrum, två år efter det
att projektet avslutades mars månad 2007.
Projekt Jämrum påbörjades som ett länsprojekt, men blev efterhand allt mer omfattande och
blev ganska snart ett uppmärksammat projekt av nationellt intresse; bland annat utbildade
man skolpersonal på nationell nivå samt hade en hemsida med kunskapsförmedling av
nationellt intresse.
Det var med stolthet som Gävleborgs Kommuner och Landsting blev projektägare.
Mot den bakgrunden är det en både efterfrågad och nödvändig slutrapport och utvärdering
som presenteras. Beträffande utvärderingsdelen tror jag inte att det är någon nackdel att den
kommer två år efter det att projektet avslutats. Avståndet i tid kan tvärtom vara en fördel för
att kunna dra nödvändiga slutsatser.
Ett projekt är alltid tidsbegränsat, det har en viss varaktighet med en start och ett slut.
Men det fanns större ambitioner beträffande Jämrum än att förlängas tidsmässigt som
länsprojekt. Det nationella intresse som väckts och de kontakter på regeringsnivå som tagits
öppnade möjligheten att etablera Jämrum som ett nationellt kompetenscentrum.
Som rapporten visar påverkade dock en turbulent omvärld, med projektledarbyten,
Gävleborgs Kommuner och Landstings likvidation och ombildning till Region Gävleborg
samt regeringsbyte, projektet i annan riktning.
Det är möjligt att Jämrums fortlevnad i alltför stor utsträckning kopplades samman med
möjligheten att bli ett nationellt kompetenscentrum. Rapporten visar att mycket av det som
uppnåddes lever kvar och att behovet av ett samlande centrum för dessa frågor kvarstår.
Projekt Jämrum är avslutat, men varumärket Jämrum lever!
Februari månad 2009
Johnny Haraldsson
Region Gävleborg

foto: Åsa Wängelin
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Inledning
I augusti 2007 fick jag uppdraget att genomföra en slutrapport och utvärdering av projekt
Jämrum. Projektet avslutades mars 2007 viket innebär att det nu gått två år sen projektet tog
slut. Det har på vissa sätt varit problematiskt att sätta sig in i ett projekt som varade i fem år
och som tog slut för två år sedan. För många av de inblandade är projektet avslutat, intresset
finns på annat håll, många har bytt arbetsuppgifter och glömt bort en hel del av vad som
hände under projekttiden. För andra är dock minnena starka och det har funnits en stor beredvillighet att dela med sig av sina synpunkter och erfarenheter av projektet. Att skapa en bild
av ett så omfattande projekt som Jämrum var, hade inte gått utan denna beredvillighet hos alla
informanter. Jag vill i detta sammanhang också rikta ett varmt tack till Annika Almqvist vid
FoU Välfärd Region Gävleborg för ovärderlig handledning och engagerade diskussioner.

Slutrapport - avgränsning och metod
Normalt brukar projektledare göra slutrapport och där belysa vilka problem och utmaningar
som uppstod i genomförandet av projektet. Då ingen sådan gjordes blir uppgiften för mig som
utomstående att försöka rekapitulera dessa erfarenheter hos de inblandade. Slutrapporten har
sökarljuset på hur projektet lyckades i sitt strategiska arbete för bildandet av en permanent
verksamhet. För att få en samlad bild har jag intervjuat nio personer vilka motsvarar samtliga
projektledare samt representanter från projektledningen och styrgruppen. Jag har också haft
tillgång till dokumentation och material från Jämrums arkiv.

Utvärdering - avgränsning och metod
Den andra delen i denna rapport är att utvärdera projektets effekter. Här har jag avgränsat
utvärderingen till att titta på projektets effekter vad gäller insatser för genuspedagogerna och
vilken effekt detta i sin tur haft för genuspedagogernas arbete ute i verksamheterna. Genuspedagogerna kom att få central roll för projektets utveckling och har än idag en viktig
funktion för det fortsatta arbetet med genuspedagogiska frågor. För att få en sammanfattande
bild av genuspedagogerna uppfattning har en enkätundersökning genomförts. Dessutom har
två genuspedagoger intervjuats liksom två skolledare.

Disposition
Rapporten är indelad i två delar och inleds med en historisk beskrivning av projektet. Denna
beskrivning är belyst utifrån de problem och utmaningar man mötte i det strategiska arbetet
med att permanenta projektet och starta ett regionalt/nationellt kompetenscentrum. Därefter
beskrivs projektets innehåll och inriktning samt dess verksamhet.
I del två beskrivs projektets effekter genom en sammanfattning av enkätundersökningens
resultat.
Rapporten avslutas med slutsatser och några reflektioner kring framtidens arbete kring genusfrågorna i Gävleborgs län.
Lena Aune
Olsgård AB
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Del 1
Projektet bakgrund, tillkomst och avslut
Projekt Jämrum har sin utgångspunkt i flera jämställdhetsprojekt som Länsstyrelsen i
Gävleborg varit initiativtagare till. Länsstyrelsen startade redan 1996 ett projekt som syftade
till att tidigt bryta de cementerade könsroller som fanns inom förskolan. Här ställdes
pedagogerna i fokus genom att deras egna värderingar och förhållningssätt synliggjordes.
Projektet ledde till ett följdprojekt som under åren 1999-2001 bedrevs i sju skolor i Gävleborgs län.1 Projektets resultat väckte stor uppmärksamhet i hela Sverige.
Gävleborgs län ville profilera sig som spjutspets för det genuspedagogiska arbetet i Sverige.
Mot bakgrund av de tidigare projekten och den uppmärksamhet dessa fört med sig, blev det
tydligt att Gävleborgs län hade erfarenheter som på många sätt var unika i landet. En förstudie
genomfördes på uppdrag av Gävle kommun och Länsstyrelsen Gävleborg under 2002 för att
kartlägga och undersöka vilka insatser som behövdes för det fortsatta arbetet.
Resultatet av kartläggningen visade att det fanns pedagoger i länet som hade kommit igång
med jämställdhetsarbetet genom de tidigare projekten och som nu ville ha stöd för att utveckla
sitt fortsatta arbete. Dessutom fanns en efterfrågan av kunskap i förskolor och skolor i såväl
länet som i övriga landet. Därmed uppstod tanken på att skapa ett nationellt kompetenscentrum kring det genuspedagogiska arbetet.
En projektansökan lämnades till Jämställdhetsenheten på dåvarande Näringsdepartementet. I
november 2002 meddelades dock avslag på ansökan. Det visade sig att det redan blåste friska
vindar kring genusfrågorna eftersom regeringen avsåg att inrätta så kallade Värdegrundscentrum i Umeå och Göteborg. Syftet med dessa centrum var att utbilda genuspedagoger vars
uppgift skulle vara att driva jämställdhetsarbetet i landets skolor framåt. Målet var att varje
kommun i landet skulle ha minst en utbildad genuspedagog innan 2004. Tanken på att starta
projekt Jämrum försvann alltså på intet sätt i och med Näringsdepartementets avslag. I stället
valde projekt Jämrum att inrikta sig på att bli det län i landet som skulle vara först ut med att
nå regeringens mål.
Projektledaren hade ett starkt stöd för projektidén hos såväl Länsstyrelsen som i Gävle
kommun. Emellertid innebar tanken på ett nationellt jämställdhetspedagogiskt kompetenscentrum ett dilemma för Länsstyrelsen som ju hade länet som sitt intresse. Därför valde
projektet att fokusera på starten av ett regionalt jämställdhetspedagogiskt centrum. Länsstyrelsen i Gävleborg tog slutligen på sig rollen som uppdragsgivare och Gävle kommun tog
ansvaret som projektägare för projektet som skulle löpa under perioden 030101 – 050630 och
kom att betecknas som ”fas 1”.
Men tanken på ett nationellt (och även internationellt) centrum fanns kvar. I länsstyrelsens
beslut står det:
”Målet med projektet är att Jämrum ska bli ett regionalt
kompetenscentrum för att sprida kunskap om jämställdhet i skola och
förskola samt att centrumet ska bli en tillgång för hela landet”.2
1
2

Projekt Tittmyran/Björntomten.
Beslut från Länsstyrelsen Gävleborg 2002-12-02
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I projektplanens sista delmål framgår att projektet skulle göra
”Gävleborgs län till en förebild för jämställdhetsarbete inom pedagogiska
områden i Sverige och Europa”3.
I det praktiska arbetet kom stödet till genuspedagogerna att bli en av Jämrums viktigaste
uppgifter. I inledningen av projektet handlade det om att se till att få intresserade att få del av
genuspedagogutbildningen. För att underlätta för kommunerna att finansiera utbildningen
skapades en distansutbildning för genuspedagoger på Högskolan i Gävle. Genom närheten till
högskolan kunde fler pedagoger utbilda sig och slippa de långa resorna till Umeå eller
Göteborg.
Nästa steg var att bidra till att det skapades förutsättningar för genuspedagogerna att arbeta
ute i verksamheterna. Det handlade om att bidra med kunskap, utveckla praktiska metoder och
handleda det pågående arbetet. Men framförallt handlade det om att öka medvetenheten i
skolledningen att inse värdet av ge att ett tydligt uppdrag genom att tillsätta genuspedagogtjänster.
Myndigheten för skolutveckling såg att Jämrum hade redskap att verka för att de nyutbildade
genuspedagogerna fick det stöd de behövde på en nationell nivå. Samarbetet med Myndigheten för skolutveckling (MSU) var viktigt för Jämrums arbete. Detta resulterade under fas 2 i
ett särskilt projekt som innebar att Jämrum fick ett nationellt uppdrag av MSU att handleda
alla genuspedagoger i landet.
Övergång till fas 2
Frågan om att bilda ett nationellt centrum var hela tiden aktuell. Samtidigt var Jämrum
ett projekt som av Länsstyrelsen finansierades för länets kommuner. Och det lokala
engagemanget hade hela tiden varit i fokus för Jämrums praktiska arbete.
Gävle kommun hade medverkat med pengar och personella resurser även i de tidigare
projekten och det skapade en bild av Gävle som ”hela nationens genuspedagogiska centrum”.
Denna centralisering till Gävle var inte en lyckad effekt av ett länsövergripande projekt.
Så uppstod idén om att finna en regionalt förankrad organisation som kunde äga frågan och
skapa en hållbar och långsiktig plattform för det fortsatta arbetet i länet. Gävleborgs
kommuner och landsting (GKL) utsågs som bäst lämpad av flera skäl. Dels var GKL det
centrala samverkansorganet för kommunerna (och landstingets) utvecklingsarbete. Dels stod
GKL inför en omvandling till så kallat regionförbund, vilket skulle få betydelse för den
regionala utvecklingen av länet.
Emellertid krävdes det att kommunerna var aktiva beställare av GKL:s tjänster. Med andra
ord var det nödvändigt att kommunerna bidrog till att efterfråga, men också finansiera det
fortsatta arbetet. Dessutom var det inte hållbart att det jämställdhetsarbete som kommunerna
är skyldiga att genomföra inte skulle märkas i kommunernas egna kostnadskalkyler. Hela
projekt Jämrums verksamhet vilade på övertygelsen att det jämställdhetspedagogiska arbetet
skulle bäras av kunskapsbaserade insatser som bland annat genuspedagogerna ägde.

3

Projektplan Jämrum – regionalt jämställdhetscentrum för pedagoger ht-02 (Bilaga 1)
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Men för Jämrums del fanns också en diskussion om huruvida ansvaret för ett aktivt
jämställdhetsarbete är en politisk fråga, eller om ansvaret skulle ligga ute i verksamheterna
där läroplaner och lagstiftning redan formulerat uppdraget.
I praktiken innebar det strategiska arbetet en inriktning som skulle öka medvetenheten
på flera nivåer. Projektledningen uppvaktade både politiker och förvaltningschefer vilket
slutligen ledde fram till en projektkonstruktion som innebar att GKL tog ansvaret som
projektägare för fas 2, vilken löpte under perioden 2005-10-01 till och med 2007-03-31.
Medan projektledningen väntade på kommunernas svar angående förfrågan om att delta i
projektet, räckte Länsstyrelsen återigen ut sin hand och finansierade en förlängning under
perioden juni – september 2005.
Det strategiska arbetet med att säkra projektets framtid och skapa ett regionalt eller nationellt
kompetenscentrum tog en stor del av projektledarens tid. Samtidigt pågick en omfattande
praktisk aktivitet ute i verksamheterna i länet. Dessa beskrivs närmare i del 2.
Projektorganisation
Projektets organisation har i stort sett lika ut i båda faserna.
Styrgruppen bestod av politiker och tjänstemän från länets olika kommuner. I styrgruppen
fanns även representanter för länsstyrelsen samt Kommunförbundet Gävleborg, (senare
Gävleborgs kommuner och landsting GKL). Ordförande i styrgruppen var i fas 1
Länsstyrelsen och i fas 2 GKL. I fas 1 hade man också med representanter för
Högskolestyrelsen, Högskolan i Gävle samt en representant för nätverket Jämställdhet i
förskola och skola.
Styrgrupp

Planerings/utv
grupp

AU

En tid efter projektstarten bildades ett arbetsutskott
till styrgruppen. Detta gjordes för att styrgruppen
skulle få en mer övergripande roll och kunna arbeta
mer effektivt.

Vid sidan om styrgruppen tillsattes en grupp
som skulle stå för planeringen av projektet.
Denna grupp bestod av personer som hade ett
Projektledare
speciellt intresse utifrån sitt engagemang och
Utbildare
Administratör
sin kompetens kring genusfrågor. Här fanns
representanter med från högskolan i Gävle, Gävle
kommun, Länsstyrelsen och särskilt sakkunniga.
Verksamhet
I princip var det samma människor som fanns med
i denna grupp under hela projekttiden, även om
namnet på funktionen varierade. Under första fasen kallades denna grupp för planeringsgrupp
och i fas 2 kallades den utvecklingsgrupp.
Under våren 2004 genomfördes en extern halvtidsutvärdering4 av projektet. Utvärderingen
kan sammanfattas enligt följande:

4

”Halvtidsutvärdering av projekt Jämrum” genomfördes av Christina Lindgren & Partners AB juni 2004.
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•

Jämrums insatser mot målgrupperna hade varit mycket framgångsrika. Pedagoger,
rektorsgrupper och föräldragrupper hade upplevt att de blivit sedda och fått ovärderlig
stöttning i sitt arbete.

•

Projektorganisationen var otydlig. Styrgruppens insats hade varit vacklande bland
annat på grund av byten av personer samt på grund av otydlighet vad gäller
styrgruppens roll.

Utvärderaren skrev:
”Liksom i de flesta projekt visade det sig att personalen var den viktigaste
resursen”.
Projektpersonal
Personalstyrkan bestod av en projektledare vilken var samma person som var projektledare
under förstudietiden, en utbildare samt en projektadministratör. Vid sidan om pågick ett
samarbete med högskolan i Gävle kring ett aktionsforskningsprojekt vilket innebar att en
aktionsforskare fanns som resurs på Jämrum motsvarande 30-50 % av en tjänst.
Under projektets gång var den ordinarie projektledaren föräldraledig i två omgångar. Detta
innebar en viss instabilitet i projektet. Styrgruppen skulle i detta skede kunnat fungera som
stöd, men det motsatta upplevdes av den vikarierande projektledaren:
”Jag upplevde sällan styrgruppen som stödjande. Jag kände oftast att jag hade
10 nya uppgifter att göra efter mötena, medan styrgruppen sällan tog på sig
arbetsuppgifter”
Eftersom den ordinarie projektledaren hade en viktig funktion i det strategiska arbetet med att
etablera Jämrum som ett permanent kompetenscentrum, tappade den strategiska processen
energi när hon var tjänstledig. Särskilt märkbart blev denna energiförlust mot slutet av
projekttiden då projektledaren gick över till en annan anställning. Vid denna tidpunkt var
frågan om projektets fortlevnad åter aktuell. Men då projektledaren som sjösatt och drivit
projekt Jämrum försvann dränerades mycket av energin i såväl styrgruppen som i hela
projektet.
Finansiering
Finansieringen för fas 1 bestod av tre delar. Länsstyrelsen bidrog med 50 % av den totala
kostnaden. Gävle kommun bidrog med en kontantinsats och resten av kostnaderna
finansierades genom personell medverkan från de medverkande kommunerna.
Den finansiella fördelningen i fas 2 innebar att Länsstyrelsen åtog sig 50 % av kostnaderna
och länets kommuner skulle ta motsvarande 50 %. Fördelningen mellan kommunerna delades
enligt en nyckeltalsmodell som Kommunförbundet tillämpade utifrån invånarantal i
respektive kommun. Projektets ekonomiska omfattning skulle sålunda styras av hur många
kommuner som ingick i ägandeskapet.
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Den enda kommun som inte valde att vara med var Bollnäs. En del av orsaken till detta var
att den politiska ledningen ansåg att Bollnäs själva kunde ombesörja det jämställdhetspedagogiska arbetet. Bollnäs hade vid det tillfället en kommunalanställd genuspedagog
som hade uppdrag om 25 % av tjänst.
Finansiering fas 1
Projektet var kostnadsberäknat till 6 250 000 kr.
Länsstyrelsen bidrog med
3 125 000 kr. Pengarna togs
från anslaget för ”Allmänna
regionalpolitiska åtgärder”.
Gävle kommun bidrog med
625 000 kr kontant. Dessa
pengar kom från Barn– och
utbildningsförvaltningen.
Tillsammans med övriga
kommuner i länet bidrog
också Gävle kommun med
2 500 000 kr för personell
medverkan.

Finansiering fas 2
Projektet var kostnadsberäknat
till 2 407 625 kr.
Länsstyrelsen bidrog med 50 %
av kostnaderna, 1 203 827 kr.
De övriga 50 % av kostnaderna
finansierades av 9 av länets 10
kommuner.

Jämrum räknade också med att inbringa intäkter
från den omfattande konsultverksamhet som
bedrevs genom föreläsningar och utbildningar.

Projektets avslut
Projektet var planerat att pågå till och med mars 2007 och avslutades också då. Vid denna
tidpunkt hade det starka engagemanget för att permanenta verksamheten försvunnit. Det fanns
flera orsaker till detta:
•

Projekt Jämrum var starkt identifierat med den ordinarie projektledarens person och
engagemang. Hösten 2006 valde hon att byta jobb för att få en fast anställning.
”Jag ville inte fortsätta jobba i projekt och förlängningar. Jag ville att man
skulle ta ställning så att vi kunde få en långsiktig lösning.”

•

Samtidigt som projektledaren slutade, försvann också en av de starkast drivande
krafterna i styrgruppen, också hon för ett annat arbete. Avsaknaden av båda dessa
eldsjälars drivkrafter innebar en stor förlust för projektet.

•

Valet 2006 hade stor betydelse för projekt Jämrums utsikter att permanentas. Den nya
regeringen monterade ned de komponenter som varit viktiga för Jämrum.
Myndigheten för skolutveckling lades ned och frågan om genuspedagogernas roll
sköts på framtiden, likaså betänkandet från Delegationen för jämställdhet5.

•

Jämrums förankring hos projektägaren var instabil. GKL stod i begrepp att ombildas
till ett regionförbund. I denna process diskuterades vilka regionalpolitiska frågor som
skulle stå högst på agendan. Här hade några tjänstemän fått uppdraget att utifrån

5

Jämställdhetsdelegationen för förskolan fick av dåvarande regeringen i uppdrag att lyfta fram
jämställdhetsarbetet i förskolan. En utgångspunkt var att lärandet måste ses med ett genusperspektiv så att
förlegade könsroller och könsmönster på sikt skulle brytas. Delegationen arbete resulterade i ett betänkande,
”Jämställdhet i förskolan – om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete” SOU
2006:75.
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arbetet med Jämrum lansera jämställdhet som en utvecklingsfråga för regionen. Men
på den politiska arenan var ordet ”tillväxt” ett centralt begrepp som skulle
åstadkommas i ett vasst och smalt regionförbund.
Att arbeta med jämställdhet sågs som en isolerad fråga och verkade snarast utgöra ett
hinder för att positionera sig i GKL:s omvandlingsprocess. Några tjänstemän upplevde
sig direkt hindrade att arbeta med välfärdsfrågor överhuvudtaget under perioden då
politikerna formerade sig. En tjänsteman som arbetade med att förankra Jämrum säger
såhär om ombildningsprocessen:
”Det var inte lätt att driva jämställdhetsfrågorna när man inte själv visste var
man skulle få arbeta. Men hade jag kunnat presentera ett lika väl genomtänkt
projekt som handlat om tillväxt så hade både projektet och jag haft en annan
grogrund i organisationen som situationen såg ut då.
Projektägarens osäkra förhållningssätt gentemot projekt Jämrum stärkte alltså inte energin hos
projektmedarbetarna. Den efterträdande projektledaren hade en bakgrund som politiker och
hade varit med i projektets styrgrupp i inledningsskedet. Uppgiften bestod i att försöka finna
en lösning för projektets framtid. Den nye projektledaren upplevde ett dilemma i sitt uppdrag:
”Det fanns ingen energi hos de operationellt inriktade medarbetarna när jag
kom, och jag var ju inte verksamhetsorienterad. Ett projekt ska inte ha som
uppgift att få projektet att överleva, utan det är ju verksamheten som ska vara i
fokus. Det gick åt för mycket energi till att jobba för överlevnaden på bekostnad
av verksamheten”.
Möjligheten att skapa en god plattform för Jämrums framtid var mot bakgrund av ovanstående
omständigheter osäkra. Och eftersom ägaren inte efterfrågade en slutrapport skapade sig GKL
heller ingen uppfattning om vad Jämrum hade haft för betydelse tidigare under projekttiden.
Projekt Jämrum upphörde i tysthet då projekttiden tog slut.
Sammanfattning
Projekt Jämrums tillblivelse var en fortsättning på en process som startat med två lyckade
genusprojekt som redan bedrivits i Gävle.
Genom den uppmärksamhet som dessa projekt fick hade ett nationellt intresse vaknat, vilket
ledde fram till regeringsbeslutet om att starta Värdegrundcentrum i Umeå och Göteborg.
Detta innebar att Jämrum fick vind i seglen för sitt arbete med att utveckla metoder i
genusmedveten pedagogik, och som nu kunde riktas till de nyutbildade genuspedagogerna i
länet. Jämrums samarbete med Myndigheten för skolutveckling ledde fram till ett parallellt
Jämrumprojekt som innebar ett nationellt uppdrag att skapa stödstrukturer för hela landets
genuspedagoger. Med andra ord kom genuspedagogernas roll att påverka strategin för
Jämrums arbete från starten till slutet av projektet.
Länsstyrelsen var mycket angelägen om att förvalta arvet efter de tidigare projekten och också
att utveckla bilden av Gävleborg som pionjär inom det jämställdhetspedagogiska fältet.
Länsstyrelsens generösa projektengagemang förklaras av handläggaren av att man ville bidra
med att bygga upp en permanent verksamhet.
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Ytterligare en aspekt på Länsstyrelsens beredvillighet torde ha att göra med att det fanns
en mycket skicklig handläggare där som brann för att bygga upp verksamhet kring just jämställdhetsfrågorna och som också lyckades få fram mycket pengar till detta. På samma sätt
fanns denna kompetens och detta engagemang hos enskilda handläggare i Gävle kommun.
Med andra ord kan vi konstatera att det vid tidpunkten för Jämrums tillblivelse fanns en
sammanhållen vilja från regeringsnivå till kommunnivå som avsåg att driva dessa frågor
framåt. Denna viljeyttring bars upp av personer som både hade kompetens vad gäller
genusfrågor och positioner inom såväl den politiska och byråkratiska hierarkin som inom
högskoleväsendet.
Den senare projektkonstruktionen med Gävleborgs kommuner och landsting som projektägare innebar en möjlighet att skapa en hållbar plattform för genusfrågorna, vilken senare
kunnat utvidgas till att omfatta hela nationens kompetenscentrum.
Samtidigt fanns en underliggande paradox i denna projektkonstruktion: å ena sidan arbetade
projektledningen för att säkra projektets framtid och på sikt kunna skapa ett permanent
kompetenscentrum, å andra sidan skulle kommunerna själva ta ett aktivare ansvar vilket
innebar att ”projektet ville arbeta bort sig” som en projektledare uttryckte det. Jämrum skulle
på sikt inte behövas. Denna process skulle dock ta lång tid och hann aldrig prövas eftersom
projektet i stället avslutades.

Projektets innehåll och inriktning
Syften och mål
I projektplanen för den första fasen målas en något rörig, men oerhört ambitiös målskrivning
upp. Det fanns flera syften med målet om ett regionalt jämställdhetsprojekt. Förstudien hade
identifierat vilka hinder och utmaningar som fanns ute på förskolor och skolor. I genomgången av projektets syften kan man spåra en del av dessa hinder, liksom övertygelsen om att
kunskapsspridning kan ge jämställdhetsarbetet en fastare förankring inom skolväsendet.
Jämrums syfte är6
• Att stimulera utvecklingen av samt höja kompetensnivån om jämställdhet i det pedagogiska arbetet
• Att länets alla kommuner ska ha ett väl förankrat genusperspektiv på verksamheter inom skolväsendet
• Att bidra till ökad kunskap om rådande maktstrukturer rörande jämställdhet och öka medvetenheten om
att kön är sociala och kulturella konstruktioner som kan förändras över tid och plats, samt mellan och
inom olika kulturer
• Att vara ett kompetenscentrum dit intressenter kan vända sig med frågor, för fortbildning,
handledning/vägledning och studiebesök.
• Att förändra attityder och på sikt förändra nuvarande könsmaktsordning.
• Att det utvecklas fler pilotarbetsplatser som arbetar med genuspedagogik.
• Att högskolan i Gävle inrättar fortbildningsmöjligheter för pedagoger i genuspedagogik.
• Att skapa nätverk för blivande genuspedagoger.

Utifrån förstudiens resultat formulerades ett antal ”hörnstenar” som skulle utgöra de
huvudsakliga uppgifterna för projektet.

6

Utdrag från projektplanen 2002. Se syften och mål i sin helhet, bilaga 1
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Kartläggningen som inletts under förstudien skulle fortsätta. En regional lägesbeskrivning
skulle synliggöra viljan, svårigheterna och vilka hinder som fanns för arbetet med
jämställdhet.
En fakta-/idébank skulle skapas. Projektet skulle samla information, litteratur, film,
forskning med mera i en databas. Dessutom avsåg man utveckla en webbsida som på ett
levande sätt kunde tillgodose behovet av denna kunskap och information.
Arbetsgrupp för genuspedagoger
Metodutveckling för praktiskt jämställdhetsarbete skulle vidareutvecklas.
Utveckla samverkan med Högskolan i Gävle kring olika utbildningar för förskollärare och
lärare i högre stadier.
I projektplanen formulerades också olika delmål:
1.
2.
3.
4.

Att bilda ett regionalt jämställdhetspedagogiskt centrum.
Ökade kunskaper och förändrade attityderna hos personal som arbetar med utbildning eller vägledning
med barn och ungdomar.
Att öka det lokala engagemanget för jämställdhetsfrågor hos personal som arbetar med utbildning eller
vägledning för barn och ungdom.
Att Gävleborg blir en förebild för jämställdhetsarbetet inom pedagogiska områden i Sverige och
Europa.

Målgrupp för projekt Jämrum var
”pedagoger som arbetar med utbildning och vägledning för barn och ungdomar inom samtliga
verksamheter inom skolväsendet samt organisationer och institutioner som arbetar med
utbildningar som riktar sig till ovan nämnda personalkategori”

Sammantaget kan vi konstatera att projekt Jämrums ambitioner och mål för fas 1 var
omfattande. Målskrivningen visar på en optimistisk anda och en förhoppning om ett
långsiktigt och strategiskt arbete med de jämställdhetspedagogiska frågorna.
I projektplanen för fas 2 ges en tydligare och mer samlad bild i form av en handlingsplan7:
1.
2.
3.

7

Att utveckla en processutbildning som ska leda fram till att pedagogiska jämställdhetsplaner upprättas
med konkreta och mätbara mål för verksamheterna. Målgrupper är pedagoger, förvaltningsledning
samt förskolechefer och rektorer.
Att utarbeta metodmaterial, kokbok om jämställdhet, att arbeta med värderingsövningar, ordlistor,
lektions– och planeringstips m m.
Att samordna länets genuspedagoger.
a) Skapa en fastare organisation där Jämrum är en bas för länets genuspedagoger och erbjuda
dem kompetensutveckling och handledning.
b) Verka för att fler kommuner skapar anställningsformer för genuspedagoger.
c) Genom nätverk skapa förutsättningar för genuspedagogerna att vara rörliga i länet och
säkerställa samarbetsformer. På detta sätt kan alla kommuner ta del av den specialkompetens
som varje pedagog besitter inom sitt specifika verksamhetsområde.
d) Tillsammans med högskolan i Gävle utarbeta en 5-10 poängs utbildning för att ge fler
pedagoger möjlighet att studera till genuspedagog.
e) Undersöka möjligheten att få ett nationellt uppdrag att samordna landets genuspedagoger.

Utdrag från projektplanen 2005. Se handlingsplanen i sin helhet bilaga 2-3.
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4.

Att genomföra utbildning för länets rektorer/förskolechefer, förvaltningsledning samt politiker inom
utbildningsområdet
5. Att integrera genusperspektiv i utbildningen. Genom att förstärka samarbetet med högskolan i Gävle
ville man fortsätta det aktionsforskningsprojekt som inleddes under fas 1.
6. Att göra en kultursatsning med genusperspektiv.
7. Att samverka med andra projekt i länet genom t ex projektet Entré samt Doris.
8. Att utveckla internationellt arbete genom att söka medel för kunskapsutbyte.
9. Att samverka med myndigheten för skolutveckling för att bland annat Jämrum ska få uppdraget ansvara
för samordningen av genuspedagoger i hela landet.
10. Att skapa ett nationellt centrum med fast finansierad verksamhet. Att utifrån avsikterna i regeringens
slutbetänkanden kring jämställdhetsintegrering skapa det nationella centrumet.

Vissa inriktningar framkommer på här ett nytt sätt. Särskilt tydligt blir det att Jämrum vill ta
ansvaret för samordningen av genuspedagogerna i länet samt att utifrån detta ansvar skapa ett
nationellt centrum. I vilken grad projektet lyckades uppnå målen behandlas närmare i del 2.

Projektets verksamhet
Projektet hade en omfattande verksamhet med olika inriktningar. Nedan redovisas en
sammanfattning av dessa.
Handledning och utbildning
Aktiviteter såsom handledning, utbildning på arbetslagsträffar, föräldramöten, studiedagar
samt pedagogisk dokumentation med hjälp av videokameran hade redan pågått under
förstudietiden. När projektet nu var beviljat och riggat såg Jämrum till att det fortsatta arbetet
tog ny fart. 8 av länets 10 kommuner efterfrågade under våren 2003 Jämrums tjänster. Den
största andelen av insatserna rörde verksamhet inom förskolan, men också förskoleklasser och
fritidshem .
Under projektperioden utökades omfattningen av Jämrums insatser. Under våren 2005 hade
samarbetet med enheter inom förskola och skola ökat med drygt 50 % sedan aktiviteterna
startade 2002. Våren 2005 hade efterfrågan från de högre årskurserna ökat betydligt då de
upptog ca 60 % av Jämrums insatser8.
Under fas 2 fokuserade man särskilt på utbildning för skolledare, skolchefer, förvaltningschefer och rektorer. Projektarbetarna hade identifierat denna grupp som viktig för att
kommunerna själva skulle upprätthålla arbetet med genusfrågor. Särskilt viktig var denna
fråga för genuspedagogernas förutsättningar att kunna använda sin kompetens.
Eftersom en ny lag om likabehandling hade tillkommit skapade Jämrum en processutbildning
som fogade samman genusfrågorna med de likabehandlingsplaner som varje skola skulle
upprätta.
Under första halvåret 2006 omfattade utbildningsinsatserna i länet 974 pedagoger. Bollnäs,
som inte deltog i projekt Jämrum finansiellt, köpte dock tjänster i en satsning som omfattade
samtliga sina pedagoger. Det visade sig att deras kostnader för dessa tjänster översteg den
kostnad som det inneburit för dem att från början vara med i projektet.

8

Från kvartals- och halvårsrapporter år 2002 och 2005
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Samarbete med andra projekt och verksamheter
Högskolan i Gävle var starkt engagerad redan i Jämrums tillblivelseprocess. Högskolan var
representerad i styrgruppen. Som tidigare nämnts skapades en distansutbildning för genuspedagoger på Högskolan i Gävle i samarbete med Värdegrundscentrum i Umeå. Genom
närheten till Högskolan i Gävle kunde fler pedagoger utbilda sig och slippa de långa resorna
till Umeå eller Göteborg. Dessutom utvecklades ett aktionsforskningsprojekt som fortfarande
pågår i Högskolan i Gävles regi.
Under fas 1 delade Jämrum lokaler med projektarbetarna från Equalprojektet ”Partnerskap för
jämställdhet”. Jämrum bidrog med kompetens och insatser i Equalprojektets arbetsgrupp för
pedagogisk verksamhet. Inom Equalprojektet fanns även en arbetsgrupp för framtagandet av
basutbildningen JGL (Jämställdhet Göra Lära) i vilken Jämrum aktivt deltog.
Vidare samarbetade Jämrum med Delegationen för jämställdhet i förskolan där Jämrum
deltog aktivt i arbetet med delegationens slutbetänkande9.
Samarbetet med Myndigheten för skolutveckling (MSU), ledde så småningom fram till att
en särskild överenskommelse slöts som innebar att Jämrum fick arbeta med kartläggning och
informationsspridning till politiker, rektorer och utbildade genuspedagoger på nationell nivå.
Denna överenskommelse förlängdes ett år senare (2006-12-20) till att gälla till och med
mars 2007.
Under år 2006 genomförde Jämrum en intern processutbildning tillsammans med
genuspedagogerna i Örnsköldsvik. Utbildningen innehöll förutom litteraturstudier och
kunskapstillskott även gruppvis handledning utifrån gjorda observationer och förändringsarbeten som deltagarna drev på sin egen arbetsplats. Alla skolområden var representerade i
utbildningen, totalt var det 35 genusinspiratörer som utbildades.
Jämrum deltog också i en rad andra projekt inom olika områden; kultur, (Leka Tre), teknik
(Doris), och brottförebyggande verksamheter.
Sammanfattningsvis kan vi säga att Jämrum hade ett stort nätverk med olika samarbetspartners, vilket ledde fram till flera olika verksamheter som inte var planerade från början.
Här kan urskiljas två olika former för dessa samarbeten: verksamhetsorienterade samarbeten
som syftade till att förbättra och utveckla Jämrums egen verksamhet och strategiska
samarbeten vars syfte var att stärka Jämrums position som Sveriges ledande kompetenscentrum.
Konsultverksamhet
Ett stort nationellt och internationellt intresse utbreddes vad gäller Gävleborgs län och dess
arbete med jämställdhetspedagogik. Jämrums projektledare och utbildare anlitades som
föreläsare/utbildare vid konferenser och utbildningsdagar runt om i landet. Organisationer
som JämO, Länsstyrelser samt internationella organisationer efterfrågade Jämrums
föreläsningar och utbildningar. Jämrum blev ofta uppmärksammade i media. Ett stort antal
tidningar gjorde reportage och Jämrum medverkade i ett antal tv-program och utbildningsserier.

9

se not 5 sid 11.
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Jämrum hade lyckats uppnå denna spridningseffekt inom loppet av 2 1/2 år. Under senare
delen av perioden var efterfrågan så stor att projektledaren tvingades avgränsa denna
verksamhet till förmån för projektets övriga delmål.
Idé-/faktabank, hemsida och nyhetsbrev
Redan i april 2003 publicerades en hemsida (www.jamrum.nu). Projektledaren förde
noggrann statistik över besöksfrekvensen och kunde konstatera att hemsidans användning
snabbt ökade. Sedan starten i april 2003 till september 2005 hade sidan 22 318 besök av unika
användare. Besökarna var dessutom aktiva i informationssökandet. Detta visades genom att
frekvensen ökade i samband med att Jämrum presenterade nytt arbetsmaterial eller ny
statistik.
Hemsidans betydelse var viktig inte bara inom länet. I en skrivelse (2007-09-14) från Genuspedagogerna i Halland efterfrågas till exempel ny information från hemsidan då den slutade
uppdateras efter projektets utgång.
Ett nyhetsbrev producerades också under denna tid. Innehållet bestod av nyheter inom
området, men också metodtips, arbetsmaterial och information. I mitten av 2004 fanns det
430 prenumeranter. I september hade antalet prenumeranter ökat till 1305.
Jämrum utvecklade också en hel del material kring metoder bland annat en ”Kokbok” i
praktiskt jämställdhetsarbete, ett häfte med Värderingsövningar, Ordlista, Observations och
analysmetoder samt lektions och planeringstips i praktiskt jämställdhetsarbete.
Genuspedagoger
När projektet startade fanns det inga genuspedagoger i länet eftersom utbildningarna vid
Värdegrundcentrumen i Umeå och Göteborg ännu inte kommit igång. Projektledaren deltog i
januari 2003 i en första pilotutbildning vid Värdegrundscentrum i Umeå. Vid projekttidens
slut fanns det 25 personer i Gävleborgs län som hade gått genuspedagogutbildningen. Jämrum
försökte verka för att alla kommuner skulle ha utbildade genuspedagoger samt inrätta
specifika genuspedagogtjänster. Se vidare del 2 (sidan 19 ff).
Sammanfattning
Jämrum hade i fas 1 endast projektledaren och utbildaren som operativt anställda i projektet.
Därför var det nödvändigt att ha samarbeten med andra. I fas 2 anställdes en delprojektledare
till samarbetet med MSU. Det är dock imponerande att se vilken stor och omfattande
verksamhet som Jämrum lyckats bedriva.
Projektet har haft flera verksamheter som kan identifieras som tre olika inriktningar:
•

Operationellt arbete det vill säga insatser riktade mot projektets målgrupp, exempelvis
utbildningsinsatser, handledning och nyhetsbrev.

•

Strategiskt arbete, vilket handlade om att säkerställa Jämrum framtid genom
permanent finansiering för att bilda ett regionalt och senare nationellt kompetens
centrum. Här var samarbetet med Myndigheten för skolutveckling en viktig del,
liksom utbildningsinsatser gentemot skolledare och politiker.
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•

Utåtriktat arbete, vilket innebar konsultverksamhet utanför länet och samarbete med
andra projekt och aktörer. Jämrum genomförde ett stort antal föreläsningar för en rad
olika organisationer ute i landet. Dessutom uppmärksammades Jämrum ofta i lokal
och nationell media.

Genom de olika samarbetsformerna lyckades Jämrum vara ett projekt som fick en stark
spridning gentemot projektets målgrupp i länet och i hela landet.

Projektpersonal vid Jämrum: Från vänster: Pether Arnberg, utbildare, Maria Norén administratör,
Kajsa Svaleryd, projektledare, Mari Richardsson, vik. projektledare samt projektledare för det s. k. MSUprojektet)
Foto: Åsa Wängelin

18

Del 2
Projektets effekter
Vilken effekt har då Jämrums insatser haft och vad uppnådde projektet?
Jämrums insatser och verksamhet var som sagt mycket omfattande. Fokus för Jämrums
arbete har dock alltjämt varit det som formuleras i projektplanens delmål 3: att öka
det lokala engagemanget för jämställdhetsfrågor hos personal som arbetar med utbildning
eller vägledning för barn och ungdom.
Ett annat fokus var Jämrums arbete ut mot genuspedagogerna. När möjligheten att utbilda
genuspedagoger blev verklighet såg Jämrum som sin uppgift att verka för att Gävleborgs län
skulle uppnå regeringens mål om att minst en utbildad genuspedagog skulle finnas i varje
kommun.
Genuspedagogernas roll var att stödja och driva det jämställdhetspedagogiska arbetet. Deras
uppgift blev kanske än mer betydelsefull då projekt Jämrum avslutades. Det finns dock många
fler pedagoger som på olika sätt varit aktiva i projekt Jämrum. Det har funnits många skolledare som fått ett betydelsefullt stöd från Jämrum. Jag har valt att närmare undersöka
Jämrums verksamheter för genuspedagogerna. Undersökningen har gjorts genom en enkät10
samt intervju med två genuspedagoger. I undersökningen har jag också intervjuat tre
skolledare.
När projekt Jämrum startade fanns det inga genuspedagoger i länet. År 2006 fanns det
25 personer som hade gått genuspedagogutbildningen, varav 24 är kvinnor och 1 är man.
Enkäten har skickats ut till 20 av dessa personer.
Orsaken till att inte alla fått enkäten är att de anställda i Jämrum visserligen utbildade sig till
genuspedagoger, men deras funktion var att stödja de övriga genuspedagogerna. Det fanns
ytterligare en projektledare under perioden då den ordinarie var föräldraledig. Denna person
har dock fått svara på enkäten av det skälet att hon som genuspedagog också fungerade som
mottagare av Jämrums insatser under projekttiden. De två återstående som hade gått genuspedagogutbildningen var inte anställda inom det kommunala skolväsendet och mottog därför
inte Jämrums tjänster och har därför inte fått enkäten.
Alla projektledarna har intervjuats dels kring sitt projektledarskap, se tidigare avsnitt, men
också utifrån deras situation som genuspedagoger.
Jämrum verkade hårt för att alla kommuner skulle ha utbildade genuspedagoger samt inrätta
specifika genuspedagogtjänster. Efter fas1 fanns det fortfarande två kommuner som ännu inte
hade utbildade genuspedagoger. Sju av länets kommuner hade med påtryckning av Jämrum
inrättat genuspedagogtjänster, sex av dessa var dock projektanställningar.
Under fas 2 intensifierades stödet till genuspedagogerna, vilket bidrog till att alla kommuner
hade utbildade genuspedagoger år 2006. Härmed uppnådde man målet om att Gävleborg
skulle vara först ut med att uppnå regeringens mål om att alla kommuner skulle ha minst en
utbildad genuspedagog.

10

Se enkäten i sin helhet, bilaga 4
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I flera kommuner gavs dock inget uppdrag som ledde till att tjänster inrättades. Bland dem
som hade en tjänst som omfattades av uppdraget var de flesta projektanställda. Endast 3 hade
tillsvidareförordnanden, men ingen hade ett uppdrag som genuspedagog på heltid.
Vilka möjligheter hade då genuspedagogerna att arbeta med sitt uppdrag? Hur påverkades
deras förutsättningar av projekt Jämrums stöd? Förändrades deras förutsättningar då Jämrum
försvann, i så fall på vilket sätt? Dessa och ett antal andra frågor har enkätundersökningen
sökt svar på.
Enkätundersökningens resultat
17 av de 20 enkäterna besvarades. Alla kommuner representeras i svaren. Samtliga tillfrågade
är kvinnor. De tre genuspedagoger som valt att inte svara på enkäten tillhör kommunerna
Sandviken och Hofors.
De svarandes ålder fördelar sig som följer:
29 % (5 personer) är mellan 30-40 år
24 % (4 personer) är mellan 40-50 år
47 % (8 personer) är mellan 50-60 år.
Medelåldern är 47 år.
De inledande enkätfrågorna avser att ge en bild av hur genuspedagogernas(gp)
anställningsvillkor ser ut idag och hur de såg ut under tiden då Jämrum fanns år 2006.
Resultatet av undersökningen visar följande:
TABELL 1

Kommun

Antal gp

Antal gp som
svarat på
undersökningen

Antal som hade
gp-uppdrag
2006

Antal som har
gp-tjänst 2008

Gävle

5

5

2
tillsvidare 50 %

Sandviken

3

2

Hofors

5

3

5
projektanställning
50 %
3
projektanställning
20-25 %
0

Ockelbo
Söderhamn

1
2

1
2

0
2
tillsvidare 40 %

Bollnäs

1

1

Ovanåker

1

1

Ljusdal

2

2

0
2
projektanställning
40-65 %
0
Deltog ej i projekt
Jämrum finansiellt
1 tidsbegränsat
20 %
2

Hudiksvall
Nordanstig

2
1

2
1

1 tillsvidare 50 %
0

1
tillsvidare 60 %
0

0

1 tidsbegränsat
20 %
1 tillsvidare
10-20 %
1 tillsvidare 50 %
0

Tabellen visar att alla kommuner, som under Jämrums tid hade en eller flera genuspedagoger
med uppdrag, valde att fortsätta att ha kvar dem efter projektets slut. Antalet personer med
uppdrag har dock i de flesta fall minskat. Men de genuspedagoger som ändå arbetar kvar med
uppdrag har i de flesta fall fått tillsvidaretjänster och därmed bättre förutsättningar att verka
långsiktigt. Ingen av genuspedagogerna har dock heltidstjänster.
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Bland de 20 genuspedagoger som undersökningen omfattar verkar förändringsbenägenheten
vara hög. Idag arbetar nio utbildade genuspedagoger som antingen politiker eller rektorer,
med övergripande utvecklingsfrågor inom jämställdhet eller inom kvalitetsutveckling på det
pedagogiska området. En av genuspedagogerna säger i en intervju:
”Jag valde att bli rektor för att jag hade en vilja att påverka och sprida
kunskap om genus”.
Man kan fråga sig om Jämrums insatser upplevs som särskilt betydelsefulla bland de genuspedagoger som har fått tjänster. Av enkätsvaren att döma finns inget direkt samband. I stället
uttrycks Jämrums betydelse i samma positiva ordalag av alla som var engagerade på ett eller
annat sätt under projekts tid, se vidare nedan.
På frågan om hur det kom sig att man överhuvudtaget blev genuspedagog framkommer
ett mönster i de olika svaren.
”Ett tidigare intresse för jämställdhetsfrågor och en vilja att förändra
ojämställdheten inom skolan”
Någon skriver att de tidigare arbetat med jämställdhetsfrågorna
”eftersom det ligger i vårt uppdrag i skola/förskola”.
I enkäten fanns möjligheten att betygsätta ett urval av de insatser och verksamheter som
bedrevs inom projekt Jämrum. Den övergripande frågeställningen löd:
Hur stor betydelse har följande av Jämrums verksamheter haft för dig i ditt arbete?
Den svarande fick betygsätta verksamheten utifrån en skala 1-5. (1= liten betydelse och 5=
mycket stor betydelse).
De olika verksamheterna gällde hemsidan, nyhetsbrevet, biblioteket/faktabanken, den
pedagogiska handledningen med bland annat videokameran, utbildningarna och
föreläsningarna, nätverket för genuspedagoger samt nätverken för övrig skolpersonal.
Följande resultat kan redovisas:
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DIAGRAM 1
Hemsidans betydelse
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Av resultatet att döma verkar hemsidan haft betydelse för de flesta som svarat på enkäten.
I stort sett samma grad av betydelse gäller för nyhetsbrevet.

DIAGRAM 2
Nyhetsbrevets betydelse
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I intervjuerna framkommer att nyhetsbrevet och hemsidan hade inverkan på
genuspedagogernas möjligheter att föra fram genusfrågorna.
”Hemsidan var viktig för den var inte personifierad. Vi genuspedagoger
behövde då inte bli personligt ansvariga, och profeter i vår egen stad, för
jämställdhetsfrågorna. Hemsidan blev ett ansikte utåt och en objektiv bärare.”
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Jämrums bibliotek och faktabank har också haft betydelse för genuspedagogerna, om än inte i
samma utsträckning som nyhetsbrevet och hemsidan.
DIAGRAM 3
Biblioteket/faktabankens betydelse
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Vad gäller betydelsen av den pedagogiska handledningen, med bland annat videokameran
verkar uppfattningen om betydelsen var mer spridd. 7 av 16 svarande ger betyget ingen
betydelse eller viss betydelse.
DIAGRAM 4
Betydelsen av den pedagogiska handledningen
med bl a videokameran
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Orsaken till att handledningen med hjälp av videokameran inte fått samma betydelse, har
enligt informanter att göra med att användningen av videokameran avtog under projektets
gång. Jämrum utvecklade andra observationsmetoder såsom stillbildskamera, enklare
observationsprotokoll som var mer effektiva och mindre tidskrävande metoder än
videokameran.
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Vad gäller Jämrums utbildningsinsatser så anser en övervägande andel att betydelsen varit
mycket stor:
DIAGRAM 5
Betydelsen av Jämrums utbildningar/föreläsningar
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Likaså har betydelsen av nätverket för genuspedagoger varit mycket stor för de flesta som
svarat:
DIAGRAM 6
Betydelsen av nätverket för genuspedagoger
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Också i intervjuerna med skolledare har nätverkets betydelse lyfts fram av informanterna:
”Det räckte inte med att jag som rektor ville påverka och jobba med
genusfrågorna. Eftersom vi inte hade något stöd på högsta nivå i skolledningen
var nätverket det enda ställe där genuspedagogerna kände ett stöd på högre
nivå. Där kunde de växa”
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Vad gäller Jämrums nätverk för övrig skolpersonal verkar genuspedagogerna ha en varierad
uppfattning om betydelsen av dessa nätverk:
DIAGRAM 7
Betydelsen av Jämrums nätverk för övrig
skolpersonal
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I enkäten fanns också ett antal öppna frågor kring Jämrums betydelse, vilka redovisas här:
Vilken betydelse hade nätverket för genuspedagoger för dig, under tiden då Jämrum
fanns?
Alla utom två har valt att svara på frågan. Samtliga skriver att betydelsen varit stor med bland
annat följande motiveringar:
•
•
•
•
•
•

”Det var där man fick energi, påfyllning och inspiration.”
”Trevligt att träffa andra och utbyta erfarenheter.”
”Ett forum att ”tanka” på, påfyllnad när arbetet kändes ensamt. Stöd av dem som
arbetat en längre tid med dessa frågor i de pedagogiska rummen.”
”Att vi kunde ringa till Jämrum och få råd och tips om vi skulle på någon föreläsning
eller hålla i utbildning.”
”Som en stor trygghet att vända sig till att få stöd, hjälp, information, idéer,
feedback.”
”Vi hade möjlighet till kompetensutveckling och kunde stötta och delge varandra
erfarenheter. Under Jämrumstiden träffades vi oftare och vi fick mycket utbildning.”

Vid sidan om att Jämrum fungerade som kunskaps och kompetensstöd har nätverket haft
stor betydelse som stöd för den enskilda genuspedagogen som ofta befann sig ensam ute i
verksamheten.
Känslan av att tillhöra ett sammanhang är en viktig framgångsfaktor för orken att driva vilket
förändringsarbete som helst. Och detta gäller särskilt ifråga om jämställdhet som ju ofta
väcker ett massivt motstånd.
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Med anledning av detta valde GKL att som tidigare nämnts, hålla nätverket vid liv trots att
projektet tog slut. Därför ställdes frågan i enkäten:
Vilken betydelse har nätverket för dig idag?
De flesta beskriver nätverket som betydelsefullt men tillägger samtidigt att energin inte alls är
lika stark11.
•
•
•
•
•
•
•

”Mindre än förr. OK för kompetensutveckling i form av föreläsningar etc. men vi
träffas för sällan och för få deltar för att det skall bli erfarenhetsutbyte.”
”Träffarna är trevliga och givande men det är lite dålig uppslutning.”
”Intressanta föreläsningar”.
”Jag är inte med på grund av att kommunen inte gett mig förutsättningar”
”Kommunerna är inte beredda att betala för vikarier och resor.”
”Tyvärr ringa, på grund av tidsbrist.”
”Idag? Deltar inte, upphört?”

Slutligen gavs möjligheten att själv ange
en annan verksamhet i Jämrum som hade haft stor betydelse.
Följande insatser angavs som mycket betydelsefulla:
•
•
•

”Jämrum har fungerat som viktigt bollplank”.
”Jämrums medverkan i föräldramöten”.
”Känslan av att finnas med i ett sammanhang, delat av flera. Jätteviktigt!”

I enkäten fanns ytterligare ett antal öppna frågeställningar kring Jämrums betydelse. Nedan
redovisas dessa frågeställningar och de svar som kom in.
Vilka grupper har haft störst nytta av Jämrums insatser?
I frågan fanns exempel på grupper: politiker, skolledare, rektorer, genuspedagoger, lärare,
föräldrar eller andra grupper.
5 av enkätsvaren anger att de inte vet hur stor nytta Jämrum haft för de olika grupperna.
Trots att de angett att nyttan för dem själva varit mycket stor, så kan de inte bedöma hur väl
projektet implementerats i övrig verksamhet.
En del trycker särskilt hårt på att skolledningen är en viktig grupp. En informant skriver:
Jämrum har gjort störst nytta ”där störst motstånd finns” och hänvisar till politiker,
skolledare och rektorer.
Övervägande andel som uppgett ett svar på den här frågan anger pedagoger och lärare särskilt
inom förskolan samt genuspedagoger. Men många betonar att alla har haft nytta av Jämrum
på ett eller annat sätt:

11

I enkät som region Gävleborg genomförde hösten 2008 framkom att endast 10 av 23 tillfrågade
genuspedagoger hade möjlighet att delta i det fortsatta nätverket. Detta på grund av svårigheter att komma ifrån
arbetet och kostnader för resa och vikarier.
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•

•

”Jag tror att alla som träffat Jämrum har haft nytta av det. Men de förskolor/skolor
som varit mitt i ett förändringsarbete kanske ändå haft störst nytta, tack vare intresse
från dem själva. Jag tror ändå att Jämrum varit inspiration för många och att de
startade tankar och idéer”.
”Alla grupper, fast en del kanske inte själva har förstått/insett det. Så fort genus och
jämställdhetsfrågor finns med/finns omkring oss och lyfts av någon, så måste alla
berörda reflektera, tycka och tänka oavsett vad man själv tycker. Och det tycker jag är
viktigt – att nå ut, få folk att tänka…. Att ha ett jämställdhetscenter som Jämrum
innebar, tycker jag, att frågorna blev viktiga och större för många!”

Slutligen ställdes två öppna frågor som gav möjlighet att beskriva hur situationen ser ut efter
att projekt Jämrum avslutades.
Har dina förutsättningar att verka som genuspedagog förändrats sedan Jämrum
försvann?
•
•

Sju av enkäterna ger inget svar på dessa frågor. Samtliga hänvisar till att de aldrig haft
något uppdrag att verka som genuspedagog.
Tre av enkäterna ger svaret att förutsättningarna att verka som genuspedagog inte har
förändrats sedan Jämrum försvann. Alla dessa hade redan uppdrag som genuspedagoger då projekt Jämrum pågick, och alla har idag fått tillsvidaretjänster med
uppdraget att arbeta med genusfrågor.

De övriga svaren visar i olika grad att deras förutsättningar förändrats sedan Jämrum
försvann, till exempel:
• ”Jämrum var hela tiden uppdaterad på allt nytt som hände i dessa frågor. Ny
forskning initierade föreläsningar projekt med mera. Jag är inte uppdaterad på
samma sätt längre.”
• ”JA! Nu har jag inget stöd-bollplank-utveckling-forum. Då min kommun bestämt att vi
inte ska ha någon tjänst för genuspedagog så var Jämrum mitt stora stöd.”
• ”Att Jämrum fanns gav mer tyngd utåt inom dessa frågor. Många tyckte det lät mer
viktigt och intressant när man fick höra talas om ett ”jämställdhetscentra.”
• ”Jag saknar känslan av sammanhang”
Vad gäller frågan Vilket stöd har du idag i ditt arbete? så gavs också varierande svar:
•
•
•
•

Fem väljer att inte svara alls på frågan eller hänvisa till att man helt bytt
arbetsuppgifter.
Tre svarar att de inte har något stöd alls. Inte någon av dessa har haft uppdrag att verka
som genuspedagog varken före eller efter projekt Jämrum.
Tre menar att de har ett visst stöd genom det nuvarande nätverket för genuspedagoger.
Alla har idag fått tillsvidaretjänster med uppdraget att arbeta med genusfrågor.
Fem hänvisar till sin chef, ledningsgrupp samt nätverk utanför länet. Fyra av dessa är
tillsvidareanställda genuspedagoger och en är vikarierande rektor.

Det verkar alltså som att de som har ett uppdrag som genuspedagoger har ett stöd i sin ledning
eller så ser de till att själva ordna någon form av stöd. Flera bland de svarande har ju själva en
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ledande roll idag, vilket i sig kan vara en strategi för att skapa egna möjligheter att påverka
arbetet med jämställdhetspedagogiska frågor.
Enkäten hade den avslutande frågan: Något annat du vill tillägga?
Sex av enkäterna innehåller svar och redovisas här i sin helhet. Förutom det första matnyttiga
tipset;
•

”Gärna nätverksträffar på förmiddagar istället”

så ville man lyfta Jämrums funktion som kompetensresurs:
•
•

”Att ha allt material och kunskap samlad på ett ställe har varit jättebra. Det fanns
alltid någon att ringa till när jag behövde hjälp och stöd”.
”Jämrum var en bra tillgång, förenklade arbetet samt förde det framåt”

Några lyfter ännu starkare Jämrums roll som drivande kraft för det jämställdhetspedagogiska
arbetet i stort:
•
•

”Många pedagoger famlar i mörker sedan Jämrum försvann och ute på enheterna
börjar jämställdhetsarbetet att försvinna”.
”Jag vill att det skall bli mer tryck på kommunerna angående genus. Jag tycker att
man glömt detta igen. Hur är det, ligger ”genusfrågorna” i tiden?”

Uppenbarligen finns det tider då genusfrågorna ligger långt ned på agendan. Trots att det är
ett välkänt faktum att jämställdhetsfrågan kommer och går, så även för Jämrum, så uttrycker
ett enkätsvar en desperation över Jämrums avslut:
•

”Hur kunde det ske? Jag förstår fortfarande inte det!”

Sammanfattning
I handlingsplanen för fas 212 fanns speciella målområden för arbetet med genuspedagogerna.
I huvudsak syftade arbetet till att erbjuda genuspedagogerna en bas för nätverk, samordning
och påtryckning för genuspedagogernas villkor och möjligheter att verka som genuspedagoger. I utvärderingen framgår att betydelsen av Jämrums insatser för genuspedagogerna
varit mycket stor. Nätverket för genuspedagogerna och den kunskapsbank som Jämrum
tillhandahöll har varit särskilt betydelsefullt. Nästan alla genuspedagoger uttrycker att de
saknar det stöd som Jämrum utgjorde. Att befinna sig i ett sammanhang där man kunde hämta
kunskap och bolla idéer verkar ha varit den viktigaste funktionen som Jämrum haft för
genuspedagogerna.

12

se sid 14 punkt 3.
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Slutsatser
Jämrums verksamhet visade sig bli omfattande. Effekterna av de olika insatserna har varit
betydelsefulla för hela målgruppen. Utvärderingen visar att effekten för genuspedagogerna
var mycket betydelsefull.
Projektarbetarnas egen resa bidrog till en metodologisk och kunskapsmässig utveckling.
Istället för att kalla verksamheten för ”genuspedagogik” övergick man till att benämna
verksamheten ”genusmedveten pedagogik”. I arbetet på skolorna såg pedagogerna att det inte
går att lägga genusfrågorna som en separat pedagogik, utan genusperspektivet behöver
integreras i all pedagogik. Detta innebar att metoderna hela tiden utvecklades och att
kunskapen blev mer komplex. Genom praktiska erfarenheter lyckades Jämrum bli en faktaoch kompetensbank som vann respekt bland genuspedagoger och skolfolk i hela Sverige.
Jämrum lyckades i stort med att uppfylla sin projektplan utom på en enda punkt och det gällde
skapandet av ett nationellt kompetenscentrum. Varför permanentades då inte Jämrums
verksamhet när den visade sig vara så lyckad?
Projekt Jämrum kom till i en period då jämställdhetspedagogiska frågor var mycket aktuella.
Det fanns intresse att vidareutveckla erfarenheterna från de tidigare projekt som bedrivits i
Gävle på uppdrag av Länsstyrelsen. Viljan att förvalta dessa erfarenheter var stark. Denna
vilja bars upp av eldsjälar på alla nivåer; bland gräsrötter, på byråkratisk nivå i kommuner och
Länsstyrelse, på högskolor och universitet och ända upp på regeringsnivå. Denna
synkronisering visade sig vara avgörande för att projektet skulle pågå så länge som det
faktiskt gjorde.
När så valutgången medförde att de jämställdhetspedagogiska frågorna hamnade utanför den
politiska agendan, och när regeringen beslutade att lägga ned Myndigheten för skolutveckling
så försvann dock Jämrums viktigaste samarbetspartner.
Då de yttre drivkrafterna runt Jämrum blåste bort valde eldsjälarna i Jämrums egen projektorganisation att lämna projektet.
Projektledarens engagemang för projektets fortlevnad har dock inte haft avgörande betydelse även om många informanter gärna lyfter fram den ordinarie projektledarens många kvaliteter.
Det finns en risk att ett projekts framgång eller misslyckande läggs i en brinnande projektledares famn. Det är otvivelaktigt så att projektledaren haft mycket stor betydelse för projekt
Jämrums framgång, men den starka identifikationen med projektledaren hade dubbla
konsekvenser för Jämrums framtid.
Hos den nya projektägaren GKL fanns det ingen som bar genusfrågan framåt, och därför var
projektledaren viktig för projektets förankring hos projektägaren. Projektets fäste blev mycket
bräckligt.
Den nya projektägaren befann sig dessutom mitt i en ombildningsfas . Här diskuterades hur
det nya regionförbundet skulle profilera sig. I denna process handlade det om att politikerna
positionerade sig kring utvecklingsfrågorna utifrån en manlig norm13.
13

SOU: 1990:44 ”Demokrati och makt i Sverige” samt Yvonne Hirdman ”Genussystemet: Om kvinnors sociala
underordning” (1988)
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Samtidigt hade Jämrum skapat ett stort engagemang för genusfrågorna ute i länet hos skolledare, politiker och pedagoger. Och inte minst hade Jämrum startat ett omfattande arbete
med genus i skolans olika verksamheter, vilket uppmärksammades i hela Sverige. Detta
skulle kunna vara en fjäder i hatten för GKL. Men eftersom GKL och tillika projektägaren
inte efterfrågade en samlad bild av Jämrums verksamhet så blev arbetet osynliggjort.
Hinder i genomförandeprocessen av ett jämställdhetsarbete betecknas i forskningen14 som
antingen aktiva eller passiva motståndsformer. Osynliggörande beskrivs som en effektiv
passiv motståndsform som åstadkommer att jämställdhetsfrågan överhuvudtaget inte finns
med på agendan.
Även om GKL hade haft en eldsjäl med god kompetens kring jämställdhetsfrågorna,
så är det mot bakgrund av det motstånd som fanns vid denna tidpunkt tveksamt om denna
person hade kunnat driva frågan på ett framgångsrikt sätt.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de viktiga krafter som på olika nivåer burit upp
projekt Jämrum försvann eller osynliggjordes genom att andra frågor fick större utrymme.
Detta hände på kort tid under projektets sista år och det skedde på flera nivåer samtidigt,
såväl på projektledningsnivå som på regeringsnivå.
I den här slutrapporten framgår att de krävs ett antal förutsättningar för att arbetet med
jämställdhet ska bli framgångsrikt:
•

Jämställdhetsfrågorna behöver drivas på flera nivåer samtidigt; det krävs engagemang
på såväl regeringsnivå, regional och kommunal nivå som på gräsrotsnivå.

•

Engagemanget måste bäras av personer som har god kunskap kring jämställdhetsfrågor. De måste dessutom ha en strategisk funktion i sin egen organisation, samt
helst ha mandat att fatta beslut.

•

För att kunna driva ett praktiskt jämställdhetsarbete, krävs det att alla får kunskap i
jämställdhetsarbete.

•

Arbete med jämställdhet måste få ta tid. Därför behöver det finnas permanent
finansiering för jämställdhetsarbetet.

•

Jämställdhetsfrågorna bör läggas på strategisk nivå. I alla sammanhang där
utvecklingsfrågor diskuteras ska jämställdhetsfrågorna tas i beaktande.
Med andra ord bör ett aktivt arbete med jämställdhetsfrågorna ske på både
horisontell och vertikal nivå.

14

Ingrid Pincus: ”Manligt motstånd och ambivalens till jämställdhetsreformer (1997) samt ”The Politics of
Gender Equality Policy” (2002).
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Avslutande reflektioner
I utvärderingen av detta projekt framgår att projekt Jämrums effekter varit omfattande och
viktiga för att göra de genuspedagogiska frågorna levande i utbildningsväsendets arbete.
Jämrum väckte en diskussion på såväl kommunal, regional som nationell nivå om vad det
innebär att ifrågasätta genusstrukturer. Jämrum har visat att kunskap är en nyckel till en
gemensam förståelse för vad ett praktiskt jämställdhetsarbete kan innebära för att höja
kvaliteten inom utbildningsväsendet. Genom detta arbete har genuspedagogiska frågor fått
en plats på många enheter i den kommunala förskolan och skolan i såväl Gävleborgs län
som i många andra län.
Ett återkommande tema i utvärderingen är att genuspedagogerna saknar Jämrums funktion
som ett samlande sammanhang för deras arbete. Jämrum stärkte genuspedagogernas
legitimitet när de befann sig ute i verksamheterna. Jämrum bidrog också till att genuspedagogerna kunde samarbeta över kommungränserna för att stödja varandra.
Ett annat tema som återkommit under arbetet med denna slutrapport är att de som varit
inblandade i projekt Jämrum fått mycket positiv respons utanför länet. Forskare, journalister,
skolledare, politiker och pedagoger utanför länet har varit imponerade av Gävleborgs arbete
kring jämställdhet och de genuspedagogiska frågorna.
Genom projekt Jämrum har bilden av Gävleborg som ett framsynt län vad gäller jämställdhetspedagogiska frågor stärkts betydligt. Därför finns det goda skäl att överväga – inte om,
utan hur Region Gävleborg vill förvalta resultaten av detta projekt.

31

Källor och referenser
Hirdman, Yvonne (1988) ”Genussystemet: Om kvinnors sociala underordning”
Lindgren, Christina & Partners AB (2004) ”Halvtidsutvärdering av projekt Jämrum”
Pincus, Ingrid (1997) ”Manligt motstånd och ambivalens till jämställdhetsreformer
Pincus, Ingrid (2002) ”The Politics of Gender Equality Policy”
SOU1990:44 ”Demokrati och makt i Sverige”
SOU 2006:75 ”Jämställdhet i förskolan – om betydelsen av jämställdhet och genus i
förskolans pedagogiska arbete”
Övrigt material: JämRums arkiv

Intervjuer med projektets aktörer
3 projektledare,
1 projektanställd utbildare,
2 rektorer
3 från styrgruppen (representanter från Länsstyrelsen och Region Gävleborg).
2 genuspedagoger
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genuspedagoger

32

Bilaga 1
Sid 1(3)

33

Bilaga 1
Sid 2 (3)

34

Bilaga 1
Sid 3(3)

35

36

37

38

39

40

41

42
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Man

2. Ålder:………..
3. I vilken kommun är du anställd?……………………………………………….
4. Hur länge har du arbetat som genuspedagog?…………………………….
5. I vilken omfattning arbetar du idag som genuspedagog?

0%


25%


50%


100%


Annan omfattning……………..

6. Vilken anställningsform har du idag som genuspedagog?


Tidsbegränsad
Tillsvidare
7. Har dina anställninsgsförhållanden som genuspedagog förändrats?


Ja
Nej
7a) Om ja, när förändrades dina anställningsförhållanden?………………………..
7b) På vilket sätt förändrades de?
……………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

8. Hur kom det sig att du blev genuspedagog?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Behöver Du mer utrymme?
Fortsätt skriv på baksidan 
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Bilaga 4
Sid 2 (3)

9. Hur stor betydelse har följande av Jämrums verksamheter haft för dig i ditt
arbete? Sätt ett kryss i den ruta som stämmer.
(1 = Ingen betydelse 5 = Stor betydelse)

a) Hemsidan (www.jamrum.nu)

1


2


3


4


5


b) Nyhetsbrevet











c) Bibliotek/faktabank











d) Pedagogisk handledning
med bl a videokameran











e) Utbildningar/föreläsningar











f) Nätverk
för genuspedagoger











g) Nätverk
för övrig skolpersonal











h) Annan verksamhet:











………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

10. Vilka grupper bedömer du har haft störst nytta av Jämrums insatser,
till exempel politiker, skolledare, rektorer, genuspedagoger, lärare, föräldrar eller andra grupper?

………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Behöver Du mer utrymme?
Fortsätt skriv på baksidan 
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Bilaga 4
Sid 3 (3)
11. . Vilken betydelse hade nätverket för genuspedagoger för dig, under tiden
då Jämrum fanns?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
12. Vilken betydelse har nätverket för dig idag?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
13. Har dina förutsättningar att verka som genuspedagog förändrats sedan
Jämrum försvann? På vilket sätt?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
14. Vilket stöd har du idag i ditt arbete?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

15. Något annat du vill tillägga?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Behöver Du mer utrymme?
Fortsätt skriv på baksidan 

Tack för Din medverkan!
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