
 

 

 

 

SIUNTION KUNTA 

SJUNDEÅ KOMMUN 

 
SJUNDEÅ KOMMUNS PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING INOM DEN 
GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 
 
Denna plan fungerar som grund för arbetet för att främja jämställdheten och likabehandlingen 
inom den grundläggande utbildningen i Sjundeå. Planen för jämställdhet och likabehandling för 
den grundläggande utbildningen i Sjundeå uppdateras vid behov. Denna plan kompletteras av 
Sjundeå kommuns plan för jämställdhet och likabehandling (FGE 19.12.2016 § 77), av den 
grundläggande utbildningens läroplaner och av elevvårdsarbetet i skolorna. I planen förbinder man 
sig till att främja jämställdhet och likabehandling samt att förebygga utslagning i all verksamhet.  
 
1. Lagen förpliktar till planering 
 
Jämställdhet betyder att alla har lika värde. Ändringen av jämställdhetslagen år 2014 gav alla 
utbildningsanordnare planeringsskyldighet och den nya diskrimineringslagen (2014) gav dem 
planeringsskyldighet som gäller likabehandling. 
 
Jämställdhetslagens mål är att förebygga diskriminering på grund av kön och främja jämställdheten 
mellan kvinnor och män samt att i detta syfte förbättra kvinnans ställning särskilt i arbetslivet. 
Lagen syftar också till att förebygga diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck. 
(Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män § 1-3) 
 
Enligt jämställdhetslagen ska de som tillhandahåller utbildning eller undervisning se till att flickor 
och pojkar samt kvinnor och män har lika möjlighet till utbildning och avancemang inom yrket 
samt att undervisningen, forskningen och läromedlen stöder syftet med denna lag. Vid utbildning 
och undervisning ska jämställdhet främjas med hänsyn till barnens ålder och mognad. (Lagen om 
jämställdhet mellan kvinnor och män § 5) 
 
Likabehandling utvidgar begreppet jämställdhet 
 
Begreppet jämställdhet syftar i vardagsspråket oftast till jämställdhet mellan könen. 
Likabehandling utvidgar jämställdhet. Jämlikhet betyder i grundlagens sjätte paragraf ett jämlikt 
bemötande av alla medborgare, allas jämlikhet inför lagen och att ingen får utan godtagbart skäl 
särbehandlas på grund av någon orsak som gäller hans eller hennes person. (Grundlagen 6 §) 
 
Enligt diskrimineringslagen (6 §) ska utbildningsanordnare bedöma hur likabehandling uppnås i 
deras verksamhet, vidta åtgärder som behövs för att främja likabehandling och se till att varje 
läroanstalt har en plan för de åtgärder som behövs för att främja likabehandling. 
 
Diskrimineringslagen syftar till att främja likabehandling och förebygga diskriminering samt att 
effektivisera rättssäkerheten för den som utsatts för diskriminering. (Diskrimineringslagen 1 §) 
 
Målet med likabehandlingsplanering är att identifiera och ingripa i diskriminering, att bedöma 
verksamhetens och rutinernas jämlikhetseffekter och genomföra jämlikhetsfrämjande åtgärder 
samt att öka delaktigheten i arbetet mot diskriminering. 
(Handbok för likabehandlingsplanering. Inrikesministeriet 2010, 14) 
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2. Motsatsen till jämlikhet är ojämlikhet 
 
 
Motsatsen till jämlikhet är ojämlikhet, och ojämlikt bemötande är diskriminering. Likabehandling 
garanterar ändå inte att likabehandling förverkligas, eftersom människors utgångslägen och 
möjligheter är olika. Främjande av likabehandling förutsätter eliminerande av ojämlikheter som 
beror på diskriminering. Diskriminering är att en person eller en grupp bemöts på ett annat sätt än 
andra på grund av någon egenskap utan att bemötandet har ett godkänt berättigande.  
 
Diskrimineringen kan vara avsiktlig eller oavsiktlig. Den kan vara planmässigt och genomtänkt eller 
den kan förekomma på grund av sätt eller rutiner som man inte har fäst vikt vid. Man kan t.ex. vara 
van vid att tala eller agera på ett sätt som kränker, nedvärderar eller utesluter andra. 
 
Mångahanda rutiner och strukturer kan upprätthålla och skapa ojämlikhet. Därför ska alla rutiner, 
handlingssätt och läromedel i skolan utvärderas med tanke på jämställdhet och likabehandling. 
 
Diskrimineringsgrunder som anges i lagen: 
 
Diskrimineringsgrunderna som anges i jämställdhetslagen är kön och tillhörighet till en 
könsminoritet. Enligt lagen är diskriminering direkt diskriminering, indirekt diskriminering, sexuella 
trakasserier och trakasserier på grund av kön. (Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män § 7) 
 
De diskrimineringsgrunder som anges i diskrimineringslagen är ålder, ursprung, nationalitet, språk, 
religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, 
hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller 
den enskilde som person. (Diskrimineringslagen 8 §) 
 
I grundlagen förbjuds diskriminering på grund av alla orsaker som gäller ens person. (Grundlagen 6 
§) 
 
Detta är diskriminering 
 
Direkt diskriminering är att en individ eller en grupp bemöts annorlunda än andra utan godtagbar 
grund. 
 
Indirekt diskriminering är en rutin, uppgift eller ett handlingssätt som till synes är neutralt men 
som försätter en annan eller flera andra i en svagare ställning. 
 
Dold diskriminering är att ringaktning, uteslutning, brist på stöd samt ignorering. 
 
Strukturell diskriminering är att tänka att diskriminerande rutiner inte kan ändras. 
 
I multipel diskriminering diskrimineras en individ eller grupp på flera grunder. 
 
Trakasseri och osakligt bemötande är diskriminering. 
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Anvisningar eller uppmaning att diskriminera är diskriminering. 
 
Motåtgärder är diskriminering: var och en har rätt att åberopa diskrimineringslagstiftningen utan 
att det medföljer följder för hen. 
 
Tillgänglighet avser att en fysisk, psykisk och social omgivning skapas så att, var och en oberoende 
av sina egenskaper kan handla likvärdigt med andra. 
 
3. Från planering till förverkligande 
 
Skolorna förbinder sig till följande mål och åtgärder: 
 
Diskutera 
 
Det första målet och den första åtgärden är att tala mer om jämställdhet och likabehandling. Det är 
viktigt att naturligt och öppet diskutera jämställdhet och likabehandling och tänka igenom dessa 
frågor gemensamt. 
 
I skolan utvärderas alla rutiner, handlingssätt, läromedel och utrymmen med tanke på jämställdhet 
och likabehandling. Grundrättigheten till ett eget språk och en egen kultur ska respekteras. 
 
Ingripa 
 
Det andra målet och den andra åtgärden är att lättare ingripa i ojämlikt bemötande, påpeka det 
och ge en anvisning om hur man ska gå till väga om man blir bemött på ett sätt som strider mot 
jämställdhet eller likabehandling: eleven berättar det för läraren, rektorn eller någon annan vuxen i 
skolan. Läraren eller annan medlem i personalen informerar rektorn eller förmannen. 
 
Läraren, rektorn och förmannen ska upphöra med det ojämlika bemötandet. Om det ojämlika 
bemötandet fortsätter ska man berätta det för en annan person. 
 
Trots att mobbning och trakasseri ofta är gruppfenomen och det finns stor kännedom om dem, 
håller man tyst. Om du tiger kan det visa att du godkänner det, är likgiltig eller att du finner dig i 
det. Berätta om dina erfarenhet eller observation för dina skol- eller arbetskamrater. 
I skolorna används olika verksamhetsmodeller för förebyggande av mobbning och diskriminering. 
 
Ändra 
 
Den tredje målsättningen och åtgärden är att följa med den samhälleliga diskussionen kring 
jämställdhet och likabehandling och informera alla som berörs av diskussionen om den. Det 
behövs pålitlig och aktuell information om jämställdhet och likabehandling. Kunskap ökar 
jämställdhet och ovetskap upprätthåller ojämlikhet. 
 
Skolornas ledningsgrupper svarar för planeringen och uppföljningen av jämställdhets- och 
likabehandlingsarbetet. I skolans verksamhetsplan fastställs noggrannare de läsårsspecifika 
tyngdpunktsområdena. Eleverna ska vara delaktiga i jämställdhets- och likabehandlingsarbetet. 
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Anvisningar för skolorna 
 
Skolorna ska utvärdera förverkligandet av jämställdhet och likabehandling. I utvärderingen 
utnyttjas kvalitetskriterierna för den grundläggande utbildningen. Planmässigt arbete som främjar 
jämställdhet och likabehandling och som strävar efter att utveckla verksamheten görs alltid i 
samarbete med personalen och eleverna i skolan. Eleverna ska delta i det planmässiga arbetet i 
skolan med hänsyn till barnets ålder och mognad. Varje skola ska reda ut hur eleverna upplever att 
jämställdhet och likabehandling förverkligats i den egna skolan.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


