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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 jämställdhetsplan 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. 
 
 
  



Exempel på hur vi arbetat under läsåret 2018/2019 
 
Briljanten F och Fritids F 
 
Vi har samtalat och diskuterat i samlingar om genus. Vi har även gjort övningar där vi diskuterat vad 
som anses som tjej och kill- lek och kommit fram till att alla kan leka vad de vill, att det inte finns 
tjej- eller killekar. Samma övning gjorde vi med kläder och färger och kom även där fram till att alla 
får vara som man vill. Vi har även tittat på filmen ”Gabrielle vill vara prinsessa” och efter den hade 
vi en bra diskussion tillsammans med hela gruppen.  
 
Smaragden åk 1 
 
Vi har tänkt till vid gruppindelning så det är både killar och tjejer i grupperna och lekt lekar 
tillsammans där vi tränat barnen i att leka tillsammans. Vi ser att flickor och pojkar blandar sig mer i 
lek och aktiviteter.  
Vi har haft vuxenledd rastaktivitet på lunchrasten där både killar och tjejer deltar. 
Vi har pratat om skolans ordningsregler och vad hur vi är mot varandra. Vad kan man säga till andra 
och vad kan man inte säga.   
Medvetet val vid högläsning, där huvudpersonen ibland är flicka och ibland pojke. Vi tänker också på 
bokens innehåll och utifrån olika intressen.  
Vi har gått igenom barnens rättigheter och diskuterat innehållet och i samband med det diskuterat hur 
familjer kan se ut i ett modernt samhälle.  
 

    
Vi har hjälpt barnen att ta plats i aktiviteter, genom att diskutera regler, dilemman och hur man kan 
göra om man vill vara med. 
Vi har haft tjej- och killdag på fotbollsplanen.   
Vi har hållit kontakten med elev som varit frånvarande längre period, genom mail, samtal och genom 
att gå med läxor samt personliga hälsningar från eleverna i klassen.   
Vi har pratat om kroppen och att vi ser olika ut och att det är bra att vi är olika.  
Vi har pratat om vad kroppen behöver för att må bra. 
Vi har läst en bok som pratar om ”tjejigt och killigt” och funderat på om det verkligen finns. 
 
Safiren åk 2 
 



Under vårterminen har vi bland annat pratat om genus när det kommer till yrken. Vi har sett korta 
filmer som tar upp olika yrken som man kanske tänker passar ett visst kön och pratat om att man kan 
bli det man själv vill oavsett kön. Vi belyser i det vardagliga arbetet olikheter och då även kön. Att inte 
fälla onödiga eller nedvärderande kommentarer om klasskompisar gäller även genus. Vi har även gjort 
en övning där vi lät eleverna göra ett venndiagram utifrån likheter och olikheter (med fokus på genus). 
Vi tycker att det är viktigt att alla barn får lika stor del i gruppen oavsett kön. Det är också viktigt att 
man kan samarbeta med vem som helst, oavsett kön. Det kan vara allt ifrån att vi väljer och blandar 
grupper till att vi använder glasspinnar med namn på och att slumpen får avgöra. Vi har sett en 
förbättring på rasterna att de leka mer blandat och inte kille-kille eller tjej-tjej bara.   
 
Kristallen åk 3 
 
Vi jobbar dagligen med att se till att alla barn syns och hörs. Vi hälsar på alla elever personligt varje 
morgon. 
Genom att använda ”talpinnar” med elevernas namn på ser vi till att alla kommer till tals. De 
pinnarna använder vi även när eleverna ska jobba i par, vi drar slumpvis pinnar för att eleverna ska få 
möjlighet att lära sig att jobba med olika barn i klassen oavsett vilket kön det är. 
Vi diskuterar frågor som har med människors lika värde oberoende av kön, social eller etnisk 
bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning med 
jämna mellanrum i klassråd eller när något aktuellt har hänt som vi behöver prata om. 
I val av högläsningsböcker ser vi till att välja böcker där huvudpersonen varierar med tanke på 
kön, ibland böcker om en kille och ibland om en tjej. Vi har även läst böcker där 
huvudpersonen kan vara både kille och tjej. 
 
Genom att individualisera undervisningen ger vi eleverna möjlighet att utvecklas på sin nivå. 
Vi arbetar inkluderande så att alla elever känner att de ”hänger med” på sin nivå. 
 
Tillsammans med eleverna utformas i början av läsåret klassens regler som vi sedan följer för 
att t.ex. förhindra kränkningar. Utifrån de reglerna kan vi föra etiska samtal om hur man ska 
vara mot varandra. Om någon säger något nedsättande till en klasskompis tar vi genast upp det 
och pratar med aktuell elev, vid behov pratar vi även med berörda föräldrar. 
 
För att inkludera föräldrarna i skolarbetet lägger vi ut bild och text i klassbloggen där de kan se 
lite av vad vi gör i skolan. Vi skriver även i en veckoplan där föräldrarna ser vad som kommer 
att hända under veckan. Vi har också tät kontakt med några av föräldrarna. 
 
Om någon elev är sjuk under en längre tid kontaktar vi föräldrarna för att kolla hur det är, vi 
pratar även med eleven och peppar hen att komma till skolan. 
 
Opalen åk 4 
 
Vi har pratat om hur det var på vikingatiden och att kvinnor hade en mer framträdande roll i 
samhället än vad som utvecklades efter vikingatiden. Vi har även diskuterat genus genom 
fyrahörnövning där vi valde några aktuella påståenden som de fick ta ställning till.  
 
Diamanten åk 5 
När vi läste demokrati tittade vi på historiska årtal för större rättvisa mellan män och kvinnor. (sh) 
Vi har även sett en dokumentärserie kring Flickorna och kvinnornas historia. (Hi) 
 



Vi jobbade med genusuppgift på slöjden. Eleverna jobbade parvis. De  klippte och klistrade fast olika 
kläder till två ritade barn, limmat hår och färglade kroppen. Efter den gissade elever barnens kön. 
Lektionens mål var att motverka traditionella mönster och kliché gällande kläder och färger. 
 
Rubinen åk 6 
Vi har sett en dokumentärserie kring Flickorna och kvinnornas historia. (hi) 
Inom No:n fick sexorna också besök av David Berjlund i samband med att klassen diskuterade HBT-
frågor. (Bi) 
 
Vi har arbetat med en lektion kring Ada Lovelace - den förste programmeraren. Uppgiften kretsade 
kring hur det var att vara matematiker och kvinna på 1800-talet. Kopplingar gjordes också till dagens 
samhälle. 
Vi har också tittat på filmen "TomBoy" som handlar om en flicka som flyttar till ett nytt område och 
utger sig där för att vara pojke. Hon studerar hur pojkarna gör för att lära sig. I slutet avslöjas allt. 
Filmen handlar inte bara om pojkar och flickor och hur de är utan också sexuell identitet och om hur 
omgivningen accepterar och reagerar på könsöverskridande beteenden. Efter filmen har eleverna först 
reflekterat enskilt utifrån ett antal frågor, sedan i grupper och sista lyft något från gruppen i helklass. 
 
Fritids åk 1 

Smaragderna har fått diskutera och reflektera över begreppet genus genom olika aktiviteter, lekar och 
övningar.  

Vi har belyst och fångat upp vardagliga situationer. Genom det har vi kommit in på språkbruk kopplat 
till genus. Olika familjekonstellationer, samt tittat på likheter och olikheter mellan könen.  
 
Fritids åk 2-3 
För att motverka traditionella könsmönster och utveckla barnens intresse för tekniken oberoende av 
biologiskt kön erbjuder vi barnen träslöjd och programmering. Vi ser att det är många tjejer som 
gärna vill följa med till träslöjden och som tycker att det är roligt att programmera. 
 

  
TIPS KRING GENUSARBETE I KLASSRUMMET 

Malin och Magnus  

Ni kommer att arbeta med ett antal korta texter om Malin och Magnus. Du väljer själv om du 
vill att eleverna ska göra det i helklass eller i mindre grupper. Du som undervisar på 
mellanstadiet kan låta eleverna läsa texterna själva. Efter varje stycke finns ett antal frågor att 
diskutera. Om du väljer att arbeta i mindre grupper kan det vara intressant att i helklass ta del av 
vad som togs upp i de mindre grupperna. Du väljer själv hur många av texterna ni arbetar med i 
klassen. De mot slutet lämpar sig mer mot äldre barn.  

1. På ett BB någonstans i Sverige föds samma natt, nästan samtidigt, en flicka och en pojke.  Båda 
familjerna är stolta och glada över sin nya familjemedlem och bjuder hem alla släktingar  och 
vänner på en fest. Många släktingar och vänner kommer och de har med sig presenter till 
barnen.  

  
Vad tror du att Malin och Magnus får i present? Skriv ner tre presenter var som du tror 
att Malin respektive Magnus får.  
  



2. Malin och Magnus ska börja på dagis. De har inskolning samtidigt och de har fått varsin 
förskollärare som tar hand om dem. Efter tre dagars inskolning ska föräldrarna för första 
gången lämna förskolan för en stund, så att Malin och Magnus ska få prova på att vara 
ensamma med förskollärarna och de andra barnen. Både Malin och Magnus blir ledsna när 
deras föräldrar går. Men förskollärarna tar fram en leksak var till dem, som gör att de glömmer 
bort att deras föräldrar just har gått.  

  
Vad tror du att Malin fick för leksak? Vad tror du att Magnus fick för leksak? 
  

3. Malin och Magnus börjar i skolan. Läraren säger att eleverna ska ta med sig ett eget pennskrin.  
  
Hur tror du att Malins pennskrin ser ut? Hur tror du att Magnus pennskrin ser ut? 
Beskriv vad ni tror de har för motiv och färg. 
  

4. Det går bra både för Malin och för Magnus i skolan och de trivs med sin lärare. Men mest av 
allt gillar de rasterna, för då har de jätteroligt.  

  
Vad tror du att Malin gör på rasterna? Vad tror du att Magnus gör på rasterna? 
  

5. Två kvällar i veckan ägnar  Malin och Magnus åt sitt fritidsintresse.  
  
Vad tror du att Magnus har för fritidsintresse? Vad tror du att Malin har för 
fritidsintresse?  
  

6. Nu har Malin och Magnus fyllt 12 år. På eftermiddagarna när Malin och Magnus kommer hem 
från skolan äter de först lite mellanmål och sen sitter de en stund vid datorn innan de gör 
läxorna.  De tycker om att läsa båda två och innan de ska sova läser de alltid en stund. 

  
Vad tror du att Malin gör vid datorn? Vad tror du att Magnus gör vid datorn? Vilka 
böcker tror du att Malin gillar att läsa och vilka böcker tror du att Magnus gillar att läsa. 
  

7. I årskurs åtta ska Malin och Magnus välja praktikplats. Malin och Magnus kan välja att vara på 
en förskola,  en bilverkstad,  en ridskola, ett lager, ett äldreboende, i en spelbutik eller på en 
blomsteraffär.   

  
Vad tror du att Malin väljer? Vad tror du att Magnus väljer? Motivera dina svar. 
  

8. En helg är det fest som de båda ska gå på. Malin och hennes tjejkompisar träffas innan och 
dricker en hel del alkohol. Malin blir rejält berusad redan före festen. På själva festen pratar, 
dansar och flirtar hon med många killar. Flera killar får kramar och pussar. Till slut somnar hon 
i soffan med huvudet i en av killarnas knä. Hon vaknar tidigt på morgonen av att hon mår illa 
och går hem till sig. Hon kommer inte riktigt ihåg vad som hände på festen. Magnus och hans 
killkompisar träffas även de före festen och dricker alkohol. Även Magnus blir rejält berusad 
före festen. På festen är Magnus riktigt flirtig. Han pratar med och stöter på varenda tjej på 
festen. Han försöker åtminstone få tre tjejer att följa med honom upp till ett sovrum på 
övervåningen. Magnus somnar till slut på toaletten. När han kvicknar till på morgonen går han 
hem. Han kommer inte riktigt ihåg vad som hände på festen. 

  



På måndagen är snacket i full gång om vem som gjorde vad på festen. Både Magnus och 
Malin utmärkte sig och är därför heta samtalsämnen. Vad tror du att man säger om 
Magnus     respektive Malin? 

 

Kille eller tjej 

Hur påverkar det våra liv och de val vi gör att vi är killar respektive tjejer? Låt eleverna fundera 
två och två  eller i mindre grupper över följande frågor: 

1. Vilka saker som du har hemma talar om att du är kille eller tjej?  
2. Vilka saker du gör talar om att du är kille eller tjej?  
3. Vilka saker i ditt utseende talar om att du är kille eller tjej?  
4. Hur påverkar det i skolan att du är kille eller tjej? På rasterna och vem du umgås med? I 

bemötande från lärarna? I bemötande från de andra eleverna?  
5. Vad ser ni för mönster, är det olika vad killar och tjejer gör? 
6.  Vilka saker ses som ”typiskt tjejiga” eller ”typiskt killiga”? Varför är det så, vem har bestämt 

det?  
7. Är det okej att bryta mot de här ”reglerna”? Vad händer om man gör det? Är det mer okej för 

tjejer att göra ”killiga” saker än tvärtom? Varför tror ni att det är så?  
8. Varför pratar man ibland om ”pojkflickor” men sällan om ”flickpojkar”? 
9. Hur skulle det se ut om alla hade samma möjlighet att göra saker, skulle världen bli tråkigare 

eller roligare? Skulle det betyda att alla blev precis likadana, eller att vi fick större möjligheter 
att vara olika? 

  

Om ni vill kan ni också diskutera bilderna som ni fått. Du får själv välja ut vilka du tycker 
passar till just din klass.  

Extraövning till de äldre eleverna 

På hemkunskapen har klass 6A fått i uppgift att rita en planlösning på och inreda en lägenhet. 
Fredrik sitter koncentrerat och ritar in möbler i sin lägenhet. Han har ritat in stora tv-apparater i 
alla rum, till och med ovanför badkaret. I sovrummet har han ritat in en stor säng. I övrigt finns 
nästan inga möbler i lägenheten.  

När läraren kommer förbi Fredrik tittar hon på hans teckning och skakar leende på huvudet. 
”Jaha, typiskt killar, tv-apparater i varenda rum men inget matbord ens.” Hon går vidare och 
sätter sig vid sitt skrivbord.  

Efter en stund kommer Marcus fram till henne med sin teckning. Han är färdig och undrar vad 
han ska göra nu. Läraren tittar på Marcus teckning och pekar på ett vågigt streck framför ett av 
fönstren. ”Vad är det här?” undrar hon. ”Det är ju gardiner”, säger Marcus. Läraren skrattar lite 
förvånat och säger ”Tänk att du är så pysslig av dig”.  

Fredrik hör vad läraren och Marcus pratar om och rusar fram. ”Vaddå, har du gjort gardiner?! 
Vad guuullig du är Marcus! Har du gjort dem i syslöjden eller?” Marcus ser generad ut och 
mumlar ”Vaddå, alla har väl gardiner hemma.” ”Jaha”, säger Fredrik, ”ska du sätta på dig 
förkläde och städa också eller? Själv ska jag ha en snygg brud i min lägenhet som sköter 
städningen. 

Frågor att diskutera 

1. Hur tror ni att resten av klassen reagerade på Fredriks kommentarer?  



2. Hur hade de reagerat om Fredrik i stället hade varit en Fredrika och gjort på samma sätt? hade 
det varit skillnad? hur och varför i så fall? – 

3. Varför blir läraren förvånad över att Marcus har ritat in gardiner?  
4. Varför reagerar Fredrik som han gör på Marcus teckning?  
5. Varför tror ni att Marcus blev generad?  
6. Hade det varit skillnad om Marcus hade varit en tjej? På vilket sätt och varför?  
7. Vad menar läraren med att det är typiskt killar att bara rita tv-apparater men inget matbord? 

Stämmer det? Är det okej att läraren uttrycker sig så?  
8. Tror ni att Fredrik kan få mer status för att han beter sig som han gör? Vilka beteenden kan ge 

status i en klass? Skiljer det sig mellan killar och tjejer i vad som ger status? På vilket sätt i så 
fall? 

  

För dig som vill – Heta stolen 

Killar och tjejer har olika sorters vänskap. 
Tjejer är bättre på att laga mat än killar. 
Killar är bättre än tjejer på sport. 
Alla tjejer måste ha långt hår. 
Killar och tjejer hjälper till lika mycket hemma. 
Det finns kill- och tjejfärger. 
Killar behöver röra på sig mer än tjejer. 
Killar kan tycka om att dansa eller att rida. 
Tjejer kan vara bättre än killar på fotboll.  
Killar är mer tekniska än tjejer.  

De flesta tjejer tycker om att städa. 
De flesta killar tycker om bilar och motorcyklar. 
Livet påverkas mycket av om man växer upp som tjej eller kille.  
Det är vanligt att man har en bästis av ett annat kön.  
Tjejer har svårare att säga ifrån än vad killar har.  
Man påverkas mycket av hur tjejer och killar är i reklam och i media.  
Tjejer blir oftare beundrade för att de är snygga än för vad de gör.  
Tjejer har sämre självförtroende än killar.  
I skolan behandlas tjejer och killar likadant.  
Killar har samma behov av att visa känslor och att gråta som tjejer har.  
Jag skulle vilja prova att vara kille/tjej för en dag.  
Det är lika okej för en tjej som för en kille att vara högljudd.  
Det är lika okej för en tjej som för en kille att vara tyst. 
Tjejer och killar får status på olika sätt.  
Det är viktigt att vara ”tjejig” om man är tjej och att vara ”killig” om man är kille.  
Det är vanligare att tjejer beundrar killar än att killar beundrar tjejer. 

  

 


