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Jämställdhetsplan 
 
Bakgrund 

I skollagen (1 kap 5§) står att läsa att ”var och en som verkar inom utbildningen ska främja de 
mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling”. 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, sid. 7 och 8: 

”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den 
enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för 
diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för 
annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och 
intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.”  
 
Vår jämställdhetsplanen omfattar all personal och alla elever på Gefle Montessoriskola. 
 
Jämställdhet handlar för oss om människovärde och mänskliga rättigheter. Elever och 
personal skall känna trygghet och lika värde.  
 
Jämställdhet i skolan är inte bara en värderingsfråga utan också en pedagogisk fråga. Olika 
individer har olika behov, beroende på mognad, intresse, lärande, erfarenheter och utveckling. 
 
Elever - Skolan ska arbeta för: 
 

• att ge alla elever lika stort utrymme. 
 

• att öka elevernas kunskap och känsla för jämställdhet. Alla ska ha samma rättigheter 
och skyldigheter. 

 
• att varje elev utvecklar förståelse för alla människors lika värde oberoende av kön, 

social eller etnisk bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 
funktionsnedsättning. 

 
• att antalet pojkar och flickor i varje klass blir jämt fördelat när så är möjligt. 

 
• att alla elever skall ges samma möjligheter att utveckla sina förmågor. 

 
• att skolans personal ska vara uppmärksamma och vidta nödvändiga åtgärder för att 

förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och tillsammans med 
eleverna utveckla regler och föra etiska samtal.  

 
• att var lyhörd och lyssna in föräldrars åsikter och synpunkter. 

 
• att långtidssjuka elever ska känna tillhörighet med skolan/klassen. 

 
• att sexuella trakasserier inte ska förekomma, t.ex. kommentarer eller andra nedsättande 

uttalanden grundade på kön. 



Personal - Skolan ska arbeta för: 

• att personal ska kunna utveckla förmågor och intressen oberoende av kön. 
 
• att förebygga trakasserier, det får inte förekomma kommentarer eller andra nedsättande 

uttalanden grundade på kön, social eller etnisk bakgrund, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. 

 
• att all personal skall ha förståelse för alla människors lika värde oberoende av kön, 

social eller etnisk bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 
funktionsnedsättning. 

 
• att föräldralediga eller sjukskrivna ska känna tillhörighet med arbetsplatsen.  

 
• att ha både manliga och kvinnliga anställda. 

 
• att arbetsuppgifter erbjuds efter kompetens och intresse, inte beroende av kön. 

 
• att lönen skall vara oberoende av könstillhörighet och baseras på Gefle 

Montessoriskolas lönekriterier. 
 

• att all personal uppdateras i skolans alla planer och visioner. 
 
 
  



Så här har vi arbetat under vår- och höstterminerna 2018  
 
Smaragden F: 
Vi i arbetslaget har tänkt på hur vi placerar barnen och blandar barnen i olika samarbetsövningar och 
lekar. Vi blandar även barnen, kille och tjej när vi har skoltid samt under utflyktsaktiviteter. Våra gå-
kompisar är också könsblandade. Vi har haft samtal om färgerna, som rosa och blå. Finns det 
tjejfärger? Finns det killfärger? Vi har även pratat om utseende, får man ha långt hår om man är kille? 
Får man ha kort hår om man är tjej? 
Barnen har varit väldigt öppna och redan i förskoleklass är det tydligt hur vissa barn bryr sig inte om 
samhällsnormerna och hur visste är väldigt medvetna om det.  
När vi sitter i samlingen så är det kille-tjej-kille-tjej. Vi har kollat på en film ”Gabriel som vill vara 
en prinsessa” och sedan haft intressanta samtal om respekt, att vi alla är olika. Alla barn tyckte att det 
är mer än OK att Gabriel skulle få vara en prinsessa.  
Vi har arbetat med olika ”workshops” i klassrummet. Där vi har delat in barnen i blandade kön 
grupper och de har fått prova på olika typer av lekar. Killarna har fått prova på att leka med 
exempelvis ”affär-lådan, leka med docklåda” osv. Tjejerna har fått prova på att bygga, leka med 
bilar.  
Sedan har vi haft en samling och diskuterat lekarna och barnen har fått prata hur det var att testa olika 
lekar. 
 
Safiren åk 1: 
Vi har tittat på lilla aktuellt och diskuterat frågan om olika färger på ballerinaskor som togs upp. Detta 
blev en bra diskussion och de lyfte upp olika perspektiv då även frågan om olika etnicitet togs upp.  
Under ett arbetspass fick eleverna två och två rita fritt utifrån ordet pojke i ca 10 min. Sedan stoppade 
vi och eleverna vände sedan på papperet och fick göra samma sak med ordet flicka. Efter tio minuter 
så fick de ett nytt papper där de skulle rita utifrån två ord, pojke och flicka. Efteråt samlades vi i 
samlingen och eleverna fick berätta om sina olika bilder. Vi gjorde tillsammans jämförelser och pratade 
om varför olika/lika. 
 
Kristallen åk 2: 
I Kristallen har vi pratat om ordet genus, vad betyder det, vad är elevernas förförståelse, vad ser de 
för skillnader mellan flickor och pojkar mm. Därefter gjorde vi en övning där eleverna fick gå till 
olika sidor i rummet beroende på om de höll med ett påstående eller ej. För att alla elever skulle 
tänka själva och inte bara gå till den sidan som kompisen gick så frågade vi olika elever efter varje 
påstående hur de tänkte. Vi var noga med att berätta att det inte fanns några rätt och fel. Det blev 
många intressanta diskussioner och förklaringar undertiden vi höll på med övningen.  
 
I nästa övning fick eleverna sitta i par. Vi läste en berättelse om två barn ”Malin och Magnus” som 
föddes samma dag, nästan samtidigt på samma sjukhus ända upp till de gick i skolan. Vi ställde 
frågor mitt i texten som handlade om vad de trodde att omgivningen gav de i välkommen till 
världenpresent, vad barnen lekte med, vad de tyckte om att göra på rasterna mm. Eleverna fick skriva 
eller rita på miniwhiteboards och sedan berätta för resten av klassen hur de tänkte.  
 
Överlag mycket intressanta övningar och diskussioner. Det kändes dock som eleverna försökte att 
inte göra skillnad i sista övningen trots att de inte riktigt tyckte eller tänkte så egentligen.  
 
Opalen åk 3: 
I Opalen har vi: 

• Visat och pratat om skolans likabehandlingsplan. 
• Sett filmen ”Kan Gabriel var prinsessa?” 



• Diskuterat filmen utifrån frågorna som finns i arbetsmaterialet. 
• På lilla aktuellt pratade de om Tanzania som hade förbjudit homosexuella att bo med 

varandra, vi diskuterade det och jämförde med Sverige.  
• Vi har pratat om ordet ”genus” och vad det innebär.  
• Vi har jobbat i grupper och diskuterat frågor t.ex. finns det typiska kill/tjejsaker, vem kan vara 

lucia?, typiska tjej/killekar…osv.. 
• Vi har sett en power-point om jämställdhet, vi pratade om jämställdhet och vad det betyder. 

Är det jämställt i alla länder, har alla samma rättigheter osv. 
 
Diamanten åk 4: 
I Diamanten har vi arbetat med samarbets- och värderingsövningar för att stärka gemenskapen mellan 
pojkar och flickor. Vi har vid par- och grupparbeten gjort aktiva val för att främja att eleverna 
blandar sig. 
 
Rubinen åk 5: 
I Rubinen har vi arbetat med genus utifrån ett historiskt perspektiv inom naturvetenskapen. Vi har 
pratat om hur få kvinnliga vetenskapsmän det finns upptagna i böckerna och diskuterat om varför det 
är på det viset. Vi pratade också om att den kulturen avspeglar sig in i våra dagar, bl.a. genom att 
belysa att det i år var 68 år sedan en kvinna fick ta del av Nobelpriset i fysik. 
 
För att ta det lite mer till barnens vardag så pratade vi om vem som troligast skulle få ett ”vetenskaps-
kit” i födelsedagspresent och vad det sänder för signaler till barnen om vad de förväntas syssla med 
när de växer upp och utbildar sig. 
 
Briljanten åk 6: 
I bildämnet har eleverna i åk 6 arbetat med att analysera och reflektera över nyhetsbilder utifrån ett 
genusperspektiv. De gick igenom papperstidningar och olika nyhetssajter där de tittade på skillnad/ 
om det fanns skillnad på hur män och kvinnor framställs på bild i nyhetsartiklar/ reportage. Vi tittade 
på perspektiv, ljussättning, hållning, ansiktsminer, miljö etc. Vad ville fotografen / bilden förmedla, 
såg eleverna någon skillnad eller likheter? / Kattis. 
 
Lilla fritids åk 1: 
Lilla Fritids 1:or. 
Vi har b.la. tittat på filmen "Får Gabriel vara prinsessa?" ur serien "Vara vänner" från UR. Samling 
och diskussion efteråt, många synpunkter om hur det är att leka "tjej- och killekar", är det skillnad på 
vad tjejer och killar leker? Många tycker att det inte är det, att man väljer det man vill göra.  
Vi har även tänkt till med placering i klassrummet under fritidstiden, grupperingar med flera bord 
(ritar, pärlar, spelar ex.), att flera sitter tillsammans. Då ser vi att de sätter sig och blandar sig killar  
/tjejer mer. VI ser ändå att vi behöver blanda upp alla barn mer, väljer de själva så hamnar de i 
tjej/kill grupper.  
Hälsningar Lena, Martina. 
 
Stora fritids: 
Vi har pratat och diskuterat kring hur tjejer och killar förväntas vara. Barnen kom fram till att det 
finns olikheter men att alla ändå får vara som man vill. Vi har färglagt figurer som bryter normen och 
samtidigt pratat med barnen om olika könsroller. Vi har börjat med IKT fritids en dag i veckan. Vi 
pedagoger har märkt att många barn spelar "typiska" tjej/kill spel. Det ska vi arbeta vidare med och 
försöka få barnen mer medvetna om valen de gör, och därigenom få till en mer gränsöverskridande 
pedagogisk miljö.  



 

 
Så här kommer vi arbeta under 2019 
 
Vi kommer att fortsätta arbeta med aktiv gruppindelning i skolan och på fritids och med 
bestämda aktiviteter och lekar. Vi ser att detta ger effekt med färre konflikter, att fler elever 
vågar prova nya aktiviteter och vara med olika kamrater. Vi ser också att flickor och pojkar 
blandar sig mer i lek och aktiviteter på detta sätt. 
 
Vi kommer att fortsätta ordna turneringar på fritidshemmet och på fritidsklubben som är 
anpassade efter gruppernas behov. Vi kommer även att erbjuda andra vuxenledda aktiviteter 
under fritidstid och på raster för att få eleverna att leka med varandra oberoende av kön och 
bakgrund. 
  
Personalen i skolan och på fritidshemmet/fritidsklubben kommer att fortsätta samtala med 
eleverna om etik och moral och följa upp kränkande behandling. Vid händelser pratar personal 
med de inblandade. Trygghetsgruppens arbete och diskussioner utifrån vad som är aktuellt att 
diskuteras och arbetas kring på skolan just för tillfället är viktiga.  
 
Vi fortsätter diskutera olika dilemman i diskussionsgrupper både på fritids/fritidsklubb och i 
skolan. Vad anses vara ”tjejigt” och ”killigt”, varför är det så och hur kan vi förändra detta. Vi 
kommer att ha dramaövningar för att förtydliga detta.  
 
Vi kommer att arbeta med bildanalys, vad säger reklam/bilder/leksagor om tjejer/killar och 
deras behov och förutsättningar. 
 
Vi fortsätter med medvetna val vid högläsning, där huvudpersonen ibland är flicka och ibland 
pojke. Vi tänker också på bokens innehåll och utifrån olika intressen.  
 
Vid behov kommer vi att dela in eleverna i olika grupper med tanke på kön, ålder och behov på 
t.ex. idrott, no, teknik och vid kompissamtal. 
 
Höstens FN-dag kommer att handla om jämställdhetsfrågor, demokrati och rättvisa/orättvisa i 
världen. 
 
Vi kommer att fortsätta att arbeta kring hur familjebildningar kan se ut i ett modernt samhälle, 
samt kring hur könsroller i familjer kan se ut och hur det varit i ett historiskt perspektiv. 
Förskoleklasserna kommer att göra ett släktträd utifrån den moderna familjen. 



 
Vi kommer att fortsätta diskutera jämställdhetsfrågor på personalmöten och/eller fritids- och 
lärarkonferenser.  
 
Vi vill arbeta för att alla elever ska leka tillsammans oberoende av kön, social eller etnisk 
bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Vi 
vill fortsätta att aktivt verka för att bryta gruppbildningar, samt skapa nya. Vi fortsätter med att 
fritidspedagog håller i en rastaktivitet varje dag under lunchrasten. 
 
Vi vill erbjuda många olika aktiviteter på fritidshemmet/fritidsklubben så att alla kan välja 
aktivitet utifrån intresse istället för kompis. Fritidshemmet har tagit fram ”leklådor” med olika 
teman för att främja detta arbete. Fritidsklubben kommer att ha teknikdagar med olika 
inriktning där alla uppmuntras att delta. Diskussioner om jämställdhet och vad det betyder för 
oss nere på fritidsklubben och hur det påverkar våra aktiviteter kommer att diskuteras i mindre 
grupper på veckomöten. 
 
Vi fortsätter tänka på att hjälpa alla elever att ta plats på fotbollsplanen, innebandyplanen och 
på Kingrutan. Vi fortsätter arbeta fram tydliga regler för att alla ska ”våga” vara med. Personal 
på skolan fortsätter vara delaktiga och närvarande vid de olika aktiviteterna för att stötta och 
hjälpa till att skapa en tillåtande atmosfär. Vi fortsätter med en tjejdag på fotbollsplanen en dag 
i veckan. 
 
Ansvariga klasslärare ansvarar för att hålla kontakt med ev. långtidssjuka elever.  
 
Vi vill bjuda in domare, ledare eller aktiva spelare i t.ex. Brynäs eller Gefle IF som kan prata 
kring regler, etik och moral när det gäller idrottsaktiviteter.   


