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Jämlikhet och alla människors lika värde är ett centralt mål i läroplanen. Läroplanens 

värdegrund grundar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter , barnkonventionen, som 

finns för att garantera barns rättigheter och möjligheter att få säga sin åsikt. 

De grundläggande principerna är att alla barn har samma rättigheter och lika värde, att 

barnet ska skyddas mot diskriminering, att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör 

barn, att alla barn har rätt till skydd, omvårdnad och utveckling och att alla barn har rätt att 

uttrycka sin mening och få den respekterad. Enligt konventionen har varje barn rätt till ett 

gott liv och till individuell, fysisk, psykisk, andlig, moralisk och social utveckling  

 
I vår skola skall flickor och pojkar, kvinnor och män bemöts likvärdigt. Alla skall ha samma 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter. 

Eftersom vårt samhälle är i en snabb förändring vad gäller moral, etik, attityder och 

värderingar är det angeläget att vi skolan berör de här sakerna. Vi vill medvetandegöra 

eleverna om vikten av att kunna ta ställning, acceptera olikheter och de skall  lära sig att 

kunna motivera sina egna val/beslut. 

 

Vi strävar efter att våra elever skall få en sund självkänsla. 
Vi accepterar inte kränkande ord eller handlingar. 

Vi skall bemöta varandra sakligt. 
Flickor och pojkar skall ges lika mycket utrymme. 

Olikheter mellan flickor och pojkar lyfts fram som något positivt. 
 
 
Arbetet med jämställdhet och likabehandling 
 

- Läromedlet Livskunskap 
- KiVa-läromedlet 



- Samtal och gruppövningar kring frågor som berör t.ex. jämlikhet, respekt, och 

acceptans 
- Enskilda stödåtgärder som t.ex. en stödperson 

 
 

Frågor för jämställdhetsdiskussion med eleverna för att utreda jämställdhetsläget i skolan, 
frågorna kan anpassa för att passa ifrågavarande åldersgrupp av elever. Hämtat från 

Utbildningsstyrelsens handbok ”Jämställdhetsarbete är en kunskapsfråga”  2015:4.  
 

Är din skola jämställd? Behandlas alla elever på ett jämställt sätt? 
– Behandlar läraren flickor och pojkar på samma sätt? 

– Behandlar eleverna varandra på samma sätt oberoende av kön? 
– Bemöter du själv flickor och pojkar på samma sätt? „  

 
Skulle du bete dig på annat sätt i skolan om du var av annat kön?  

– Kan du göra de saker du tycker om?  
– Förväntas du göra vissa saker bara för att du är flicka/pojke/elev av annat kön?  

– Påverkar andras åsikter dina val?  
– Kan du vara dig själv i skolan?  
 
Känner du dig trygg i skolan?  
– Kommer du gärna till skolan?  
– Var/när känner du dig inte trygg?  
– Kan du berätta för läraren om du eller din vän bli mobbad?  

– Ingriper lärarna tillräckligt bra i mobbning?  
– Har du vänner som inte är av samma kön som du i skolan?  

– Hur förhåller man sig till vänskap mellan flickor och pojkar?  
 

Hur tycker du att en jämställd skola ska vara?  
– Finns det något som särskilt främjar jämställdhet i din skola?  

– Finns det sådana problem som du själv skulle kunna påverka genom dina egna handlingar? 
– Önskar du några förändringar på lektioner, raster eller skolresor? 

 
 
 
 

 

 

Jämställdhets- och likabehandlingsplanen uppdateras nästa gång i maj 2023. 


