
Hållbar  
jämställdhet

Utvecklingsarbetet Hållbar 
jämställdhet genomförs med 
stöd av Sveriges Kommuner 
och Landsting

Ägare av utvecklingsarbetet  
Hållbar jämställdhet är:
Förvaltningschef Kjell-Ove Petersson 
e-post: kjell-ove.petersson@kalmar.se

Kontaktperson på Barn- och ungdoms- 
förvaltningen i Kalmar kommun  
Birgitta Theander 
e-post: birgitta.theander@kalmar.se
Utvecklingssamordnare

Externa kontaktpersoner
Mirja Betzholtz, utvecklingsledare  
E-post: mirja.betzholtz@lnu.se
Gunilla Härnsten, vetenskaplig ledare
e-post: gunilla.harnsten@lnu.se



Syftet med utvecklingsarbetet ”Hållbar jämställdhet” i Kalmar 
kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen är att öka medve-
tenheten och kunskapen om maktstrukturer och hur ojämställd-
het tar sig uttryck.  
Utgångspunkten är ett synliggörande av egna föreställningar 
och mönster i vardagen. Med detta menar vi att genom ett för-
ändrat syn- och förhållningssätt ges man möjlighet att agera 
i vardagen på ett målmedvetet sätt så att flickor och pojkar – 
kvinnor och män får lika möjligheter i verksamheterna förskola 
och skola.
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”Vi har försökt skapa miljöer där pojkar och flickor kan mötas på 
lika villkor och har möjlighet att bli någon annan på många olika 
sätt. Vi vill att pojkar och flickor ska möta varandra i den dagliga 
verksamheten. Vi tror att miljön även påverkar vilka pedago-
gerna blir. Blir jag samma pedagog i en verkstadsmiljö som i en 
hemhörna”?
Detta blir mest tydligt i vardagssituationer som vid måltiderna 
och vid lämningar och hämtningar dvs. i ”hallen”. 

Medarbetarperspektiv

Lena Åkesson, förskollärare, Trollets förskola, Kalmar kommun,

Skolledarperspektiv
Det är viktigt att som skolledare ge Hållbar jämställdhet status 
och att hålla begreppet ”levande”, inte se det som någon ytterli-
gare pålaga. Jag tror att ju fler som deltar i utbildningen Genus – 
Hållbar jämställdhet, desto mer öppna blir vi och törs titta på oss 
själva och granska vad vi gör - säger och erbjuder i våra miljöer. 
Zanna Lakatos rektor, Trollets förskola, Kalmar kommun

Politikerperspektiv 
”Jag vill värna om en verksamhet där det inte råder olika för-
utsättningar för flickor och pojkars val och möjligheter. Detta 
ska inte vara könsbundet. Vårt uppdrag består i att motverka 
traditionella könsmönster och detta menar jag ska ge utrymme 
för barn och unga att pröva och utveckla förmåga och intressen, 
oberoende av könstillhörighet. Visionen är att föräldrar efter-
frågar jämställdhetssäkrade verksamheter. All personal bör ha 
ett medvetet, och hållbart förhållningssätt som avspeglar sig i 
vardagshandlingar”.
Cecilia Strömberg,  Barn- och ungdomsnämndens ordförande Kalmar 
kommun
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I Kalmar kommuns jämställdhetsprogram (2003) finns beslut om 
att jämställdhetsarbetet ska planeras och bedrivas metodiskt inom 
varje förvaltning och kommunalt bolags verksamhetsområde. År 
2004 bestämde förvaltningsledningen att Jämställdhet och Mång-
fald skulle utgöra ett prioriterat utvecklingsområde inom Barn- 
och ungdomsförvaltningen. Birgitta Theander fick uppdraget att 
som utvecklingssamordnare driva utvecklingsarbetet. En styrgrupp 
bestående av sex rektorer tillsattes och som stöd i arbetet bilda-
des en referensgrupp med en jämställdhetsutvecklare från varje 
förskola och skola. En nulägesanalys av området jämställdhet 
genomfördes på samtliga förskolor och skolor (2007). Utfallet i 
analysen visade med tydlighet på behov av kompetensutveckling 
inom området jämställdhet. 
Förvaltningschefen Kjell-Ove Petersson menar att samarbetet 
mellan Barn– och ungdomsförvaltningen och Högskolan i Kalmar*  
är värdefulla möten mellan forskare, skolledare och lärare i syfte 
att på sikt kvalitetssäkra verksamheterna förskola och skola med 
utgångspunkt från Hållbar jämställdhet. Dessutom menar han att 
ett nära samarbete med Högskolan i Kalmar via s.k. forsknings-
cirklar som riktas till skolledare främjas målet med att utveckla ett 
medvetet ledarskap kring hållbar jämställdhet.
Parallellt med forskningscirklarna genomförs kompetensutveckling 
för lärare i förskola och skola, uppdragsutbildningen Genus - 
Hållbar jämställdhet med fokus på praktiknära utvecklingsarbeten 
som fokuserar flickor och pojkars villkor och möjligheter i verk-
samheterna förskola och skola.

Kjell-Ove Petersson, 
förvaltningschef 
Barn- och ungdomsförvaltningen
Kalmar kommun

Birgitta Theander, utvecklings- 
samordnare Kalmar kommun

Erfarenhet

Utmaning

Kunskap

Forskningscirklar för 
skolledare – Hållbar 
Jämställdhet 
Kompetensutveckling för skolledare bedrivs 
under ht-09—vt -10 med följande teman: 
• Struktur och kultur,  
• Resultat, betyg och bedömning,  
• Mötet med två perspektiv Mångfald -  
   Jämställdhet,  
• Biologiska förutsättningar och  
• Rektorsrollen. 

Genus- och hållbar  
jämställdhet 7.5 hp 
Kompetensutveckling för medarbetare i försko-
lan och skolan 
Kursen innehåller:
• genusforskning
• hållbar jämställdhet i förskolans och skolans 
   styrdokument
• heteronormativitet och att ”göra kön”
• kulturella föreställningar om manligt och  
   kvinnligt.

Ur utmaningar, erfarenheter och kunskap bildas ny kunskap 
som möter upp dagens flickor och pojkar  

* 1 jan 2010 bildar Högskolan i Kalmar tillsammans med Växjö universitet Linnéuniversitetet
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