
11

JÄMLIKHETSKOMPASSEN: 
Ett verktyg för planering av jämställdhet och 

likabehandling vid läroanstalten 



2

TA
SA

-A
R

V
O

K
O

M
PA

SS
I 

JÄMLIKHETSKOMPASSEN:

Ett verktyg för planering av jämställdhet och likabehandling vid läroanstalten

ISBN: 978-952-7432-10-5

Chefredaktör: Mari-Anne Okkolin

Utgivare: Institutet för Fredsfostran rf

Jämställdhetskompassen har tagits fram i ett internationellt samarbetsprojekt (Gender Equality Charter Mark II) med icke-statliga or-
ganisationer och universitet från åtta länder. Development Education Centre South Yorkshire (Storbritannien), Südwind Association for 
Development Policy and Global Justice (Österrike), Oxfam Italia (Italien), Forum for Freedom in Education (Kroatien), University of Thes-
saly (Grekland), Anthropolis Association (Ungern), Center for Citizenship Education (Polen) och Slovak Centre for Communication and 
Development (Slovakien). Varje partner har tagit fram ett jämlikhetsverktyg för att svara mot behoven i det egna landet.  

Den finländska tillämpningen har skrivits av: Matti Pihlajamaa, Valo Inkinen, Riikka Jalonen, Minna Laakso, Elina Lauttamäki, Jenni 
Leppänen, Saara Loukola, Minna Lyytinen, Heidi Nissinen, Mari-Anne Okkolin, Heli Pekkonen och Venla Suutari.

Grafisk design, layout och illustrationer: Kiira Sirola

Vi tackar expertinstanserna Haaga-Helia, Seta ry, Students of Colour (SOCO), projektet Tasa-arvoinen varhaiskasvatus (Jämställd små-
barnspedagogik), Utbildningsstyrelsen, Prometheus-lägrets stöd rf, jämställdhetsombudsmannens kontor, diskrimineringsombudsman-
nens kontor som vi konsulterade vid utvecklingen av Jämställdhetskompassen för feedback och kommentarer.

Vi ber att ni använder källhänvisningen: Institutet för Fredsfostran, 2020, Jämställdhetskompass – Ett verktyg för planering av 
jämställdhet och likabehandling vid läroanstalten

Projektet har finansierats av 
Europeiska unionens Erasmus+-program. 
Europeiska kommissionen svarar inte 
för publikationens innehåll.

Projektet har finansierats av 
Europeiska unionens
Erasmus+-program. 



33



4

Vad innebär jämställdhets- och 
likabehandlingsarbete vid läroanstalter? 
 
Jämställdhets- och likabehandlingsarbetet vid 
läroanstalter utgår från tanken om att varje 
studerande är unik och värdefull precis sådan 
som hen är. Varje studerande har rätt att bli 
hörd, sedd, beaktad och förstådd som sig själv 
och som en medlem i sin gemenskap. 
 
Syftet med jämställdhetsarbetet vid läroanstal-
ter är att främja jämlikhet och ingripa i diskri-
minering som sker på grund av kön, könsidenti-
tet och könsuttryck samt kroppens könkodade 
drag. Syftet med likabehandlingsarbetet är att 
främja likabehandling och ingripa i diskrimine-
ring som sker på andra grunder. Sådana är till 
exempel ålder, ursprung, språk, religion, över-
tygelse, funktionsvariation, sexuell läggning 
och andra orsaker som gäller personen. Diskri-
minering kan ske på många grunder. Då upple-
ver studeranden diskriminering som utgår från 
flera olika egenskaper vid olika tidpunkter el-
ler samtidigt. 
 
Främjandet av jämställdhet mellan könen och 
likabehandling är en central del av grunderna 
för gymnasiets läroplan samt den värde- och 

tankegrund som styr gymnasieutbildningen. 
Finland har också förbundit sig till jämställd-
hets- och likabehandlingsmål genom flera in-
ternationella avtal.

 
Jämställdhet- och diskrimineringslagstiftning-
en förpliktar läroanstalter att främja jämställd-
het och likabehandling samt att uppgöra en 
läroanstaltsspecifik jämställdhetsplan och li-
kabehandlingsplan. Flera myndigheter rekom-
menderar att jämställdhets- och likabehand-
lingsplanerna slås samman, och då behandlar 
man i samma plan diskriminering som utgår 
både från kön och andra grunder. Det är också 
möjligt att inkludera planerna i de dokument 
som styr läroanstaltens verksamhet, såsom lä-
roplanen, årsplanen och strategin.
 
Jämställdhetskompassens fokus ligger på jäm-
ställdhetsarbete som likabehandlingsarbetet 
är kopplat till. I Kompassens ordval upprepas 
uttrycken om ”att beakta kön och andra egen-
skaper” samt ”att beakta olika kön och mång-
faldiga studentgrupper”. Målet med dessa ord-
val är att man vid läroanstalter ska reflektera 
över och utveckla sin egen verksamhetskultur 
samtidigt och så mångsidigt som möjligt såväl 
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med tanke på jämställdhet (kön, könsidentitet, 
könsuttryck, kroppens könkodade drag) som li-
kabehandling (ålder, ursprung, språk, religion, 
övertygelse, funktionsvariation, sexuell lägg-
ning och andra egenskaper som gäller perso-
nen). 
 
Vad är Jämställdhetskompassen?  

Institutet för Fredsfostran har utvecklat 
Jämställdhetskompassen tillsammans 
med europeiska partner som en del av ett 
projekt som finansieras av Erasmus+ (GECM, 
Gender Equality Charter Mark)       för att 
främja jämställdhet och likabehandling inom 
småbarnspedagogiken, i grundskolor och 
läroanstalter på andra stadiet.

Med hjälp av Jämställdhetskompassen är det 
möjligt att utarbeta eller uppdatera läroanstal-
tens jämställdhets- och likabehandlingsplan, 
och då den används regelbundet kan läroan-
stalter med hjälp av den följa upp hur deras 
eget jämställdhets- och likabehandlingsarbete 
framskrider. Det lönar sig också att inkludera 
den utvärdering som görs med hjälp av Kom-
passen i läroanstalternas jämställdhets- och 
likabehandlingsplaner.

1 Förvaltning och ledarskap   s. 7-12

2 Pedagogisk verksamhet   s. 13-19

3 Lokaler och omgivning   s. 20-25

4 Attityder och interaktion   s. 25-30

5 Vårdnadshavare och intressentgrupper   s. 31-32

Jämställdhetskompassen består av fem temahelheter:

  1  https://maailmankoulu.fi/gecm/

  1   

Övningsbokbilaga s. 35
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Läroanstalterna kan använda Jämställdhets-
kompassen som en helhet eller fokusera på ett 
tema. Under varje temahelhet har man samlat 
mål som berör läroanstaltens jämställdhets- 
och likabehandlingsarbete samt förslag på 
läroanstalternas konkreta handlingar för att 
göra den egna verksamhetskulturen mer jäm-
ställd och främja likabehandling. Syftet med 
förslagen och exemplen är att motivera varje 
läroanstalt till att reflektera över sin verksam-
het, fördjupa sina kunskaper och utveckla sin 
egen verksamhetskultur så att den blir mer 
jämställd och jämlik.

I läroanstalternas jämställdhets- och likabe-
handlingsarbete är det fråga om en långvarig 
verksamhet mellan flera olika aktörer. Läro-
anstalterna förväntas inte heller genomföra 
alla föreslagna jämställdhets- och likabehand-
lingsåtgärder på en gång, utan en jämställd och 
jämlik lärmiljö byggs upp en åtgärd åt gången. 
Jämställdhetskompassen ger läroanstalterna 
perspektiv och praktiska tips för att utveckla 
deras vardagspraxis och verksamhetskultur. 
Förhoppningsvis blir du inspirerad av Jäm-
ställdhetskompassen och hittar med hjälp av 
den nya idéer som uttryckligen passar er läro-
anstalt!

Hur används Jämlikhetskompassen?

Materialbanken finns 
bakom kortlänken:
https://urly.fi/1Mbm 

Mer material finns på 
Institutet för Freds-
fostrans webbplats 
rauhankasvatus.fi (på 
finska och engelska).

Jämlikhetskompassen består av två delar, 
text- och övningsböcker, som kompletterar 
varandra. Detaljerade instruktioner om hur 
Kompassen används finns i övningsboken. Den 
grundläggande principen är att Jämställdhets-
kompassen vägleder en till att diskutera målen 
under de fem huvudtemana samt jämställd-
hets- och likabehandlingsåtgärderna i anknyt-
ning till varje tema. Det är viktigt att diskus-
sioner – observationer, reflektioner och idéer 
– antecknas. Denna dokumentation kan utnytt-
jas då man gör upp jämställdhets- och likabe-
handlingsplanen.  

Var hittar jag mer material som stöd för 
jämställdhets- och likabehandlingsarbetet 
vid läroanstalter?

Som en del av utbildningshelheten har Institu-
tet för Fredsfostran tagit fram en temamateri-
albank som följer temana i Kompassen. Materi-
albanken är uppdelad enligt teman samt enligt 
utbildningsstadier. På webbplatsen finns det 
mycket konkreta material och lektionsplaner 
för att främja jämställdhet och likabehandling i 
hela läroanstaltens verksamhetskultur. 
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Tema 1:
Förvaltning och ledarskap
D i s k u t e r a  h u r  b r a  f ö l j a n d e  h a n d l i n g a r  s o m  b e r ö r 
j ä m s t ä l l d h e t  o c h  l i k a b e h a n d l i n g  f u n g e r a r  i  e r 
l ä r o a n s t a l t .  G ö r  d ä r e f t e r  s j ä l v a  e n  b e d ö m n i n g  o m 
s i t u a t i o n e n  i  e r  l ä r o a n s t a l t . 
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Läroanstalten förbinder sig 
långsiktigt till jämställdhet 
mellan könen och 
likabehandling. 

 - Vid läroanstalten finns en arbetsgrupp som främjar jämställdhet och 
likabehandling. I arbetsgruppen finns åtminstone representanter för led-
ningen, lärare, studerandevården och studerande. 

 - Läroanstalten genomför regelbundet jämställdhets- och likabehand-
lingsenkäter som riktas till personalen och studerande. Resultaten från 
enkäterna utnyttjas i läroanstaltens jämställdhets- och likabehandlingsar-
bete.

 - Läroanstalten gör upp tillsammans med studerandena, ledningen, den 
övriga personalen och vårdnadshavare funktionella jämställdhets- och 
likabehandlingsplaner. Genomförandet av dem följs upp regelbundet till 
exempel med hjälp av tydliga indikatorer eller delmål. 

 - Även den övriga verksamheten vid läroanstalten (inkl. centrala styrdo-
kument, projekt- och utvecklingsverksamhet, läroämnesspecifika inskriv-
ningar) utvärderas ur jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv, och 
utifrån dem genomförs nödvändiga förändringar.

 - Läroanstalten informerar aktivt alla anställda om jämställdhets- och 
diskrimineringslagarna, förpliktelserna i GLP samt andra förpliktelser som 
gäller jämställdhet och likabehandling.

 - Läroanstaltens metoder för insamling av information beaktar köns-
diversiteten. Till exempel är det möjligt att i blanketter välja ’man/pojke’, 
’kvinna/flicka’, ’annat alternativ’ samt ’vill ej svara’ som kön. 

 - Läroanstalten kommunicerar aktivt om sina åtgärder som gäller jäm-
ställdhet och likabehandling. Läroanstaltens webbplats och övriga kom-
munikation är tillgängliga för alla, och de fäster vikt vid att språket är 
mångsidigt och icke-stereotypt.

Mål 

1.1
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Personalen deltar och 
utbildar sig i läroanstaltens 
jämställdhets- och 
likabehandlingsarbete.  

Mål 

1.2

 - Hela personalen observerar aktivt läroanstaltens jäm-
ställdhets- och likabehandlingssituation samt deltar i att 
utveckla den.

 - För personalen ordnas regelbundet möjligheter att 
främja jämställdhets- och likabehandlingsarbetet vid 
läroanstalten (till exempel informationsinslag om temat, 
diskussionsmöjligheter eller planeringstid på personalens 
gemensamma möten eller i separata arbetsgrupper).

 - Läroanstalten utreder regelbundet personalens 
kunskaper och inlärningsbehov i jämställdhets- och 
likabehandlingsfrågor samt utarbetar utifrån resultaten 
en utbildningsplan. 

 - Man reserverar tillräckligt med resurser för utbildning 
inklusive kostnader för vikarier.

 - Hela personalen deltar i fortbildningar om jämställdhet 
och likabehandling. Utbildningarna behandlar mångsidigt 
och forskningsbaserat frågor som gäller kön, etnicitet, 
socioekonomisk bakgrund, sexuell läggning, könsidenti-
tet, könsuttryck, kroppsdiversitet, funktionsförmåga och 
andra motsvarande egenskaper.

 - Läroanstalten uppmuntrar personalmedlemmar som har 
fördjupat sig i jämställdhets- och likabehandlingsfrågor 
till att bli mentorer för sina kolleger. 
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Utbildningsanordnarens 
(personal)praxis främjar 
jämställdhet och 
likabehandling.

(*Hör till den personalpolitiska jämställdhets- och 
likabehandlingsplaneringen och -arbetet.

**Enligt den gällande lagstiftningen kan information endast 
insamlas om män och kvinnor.)

Mål 

1.3

 - Utbildningsanordnaren (och läroanstalten) säkerställer 
att jämställdhets- och likabehandlingsfrågor ingår i
handledningen av nya lärare, undervisningspraktikanter, 
vikarier som arbetar under en längre tid och annan perso-
nal. 

 - Utbildningsanordnaren har utarbetat jämställdhets- och 
likabehandlingsplaner* som gäller personalen, och dessa 
följs upp regelbundet.

 - Utbildningsanordnaren insamlar om personalpraxis 
information som har delats upp enligt kön**, till exempel 
om könsfördelningen bland personer som arbetar på olika 
kravnivåer och personalutnämningar samt löneskillnader 
som beror på kön. Utbildningsanordnaren vidtar utifrån 
resultaten åtgärder för att främja jämställdhet. 

 - Utbildningsanordnaren (och läroanstalten) säkerställer 
jämställdhets- och likabehandlingsarbetets kontinuitet 
och enhetlighet mellan olika utbildningsstadier.

 - Utbildningsanordnaren utbyter bra tillvägagångssätt 
med andra utbildningsanordnare och expertnätverk för 
att främja jämställdhet och likabehandling i (personal)
praxisen inom pedagogikområdet.
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Studerandena deltar 
aktivt i läroanstaltens 
jämställdhets- och 
likabehandlingsarbete. 

Mål

1.4

 - Syftet med jämställdhets- och likabehandlingsarbetet är 
att främja studerandenas delaktighet och känsla av förmå-
ga. Studerandena kan påverka gymnasiets jämställdhets- 
och likabehandlingsarbete. 

 - Studerandena deltar mångsidigt i att utarbeta och följa 
upp jämställdhets- och likabehandlingsplaner i planerings-
processens alla skeden. 

 - Studerandena har en mångsidig representation och 
behörighet i arbetsgruppen som behandlar jämställdhets- 
och likabehandlingsfrågor. Studerandenas representation 
återspeglar studerandenas mångfald. Detta kan främjas 
genom att till exempel utnyttja cirkulerande representa-
tion.

 - Studerandena verkar aktivt för att främja jämställdhet 
och likabehandling i läroanstalten (till exempel genom att 
ordna evenemang eller kamratutbildning). 

 - Studerandena främjar jämställdhet och likabehandling i 
det omgivande samhället till exempel genom handlingar 
som har en inverkan och som genomförs som en del av 
undervisningen sant genom egna projekt i anknytning till 
studierna.
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Läroanstalten beaktar 
jämställdhets- och 
likabehandlingsperspektiv 
i samband med 
övergångsskeden 
och läroanstaltens 
studerandeval.  

Mål

1.5

 - Feedback samlas in av läroanstaltens nuvarande och 
tidigare elever om deras erfarenheter av jämställdhets- 
och likabehandlingsarbetet. Informationen utnyttjas i 
samband med skolövergångar.

 - Det kommunikationsmaterial som gäller utbildnings-
utbudet och antagningen av studerande är mångsidigt. 
Också i samband med dagar då läroanstalterna har öppet 
hus bryter man ner stereotyper som gäller läroämnen och 
yrkesområden.

 - Kommunikationen om läroanstaltens utbildningsutbud, 
olika skeden av antagning av studerande (inkl. ansöknings-
blanketter) samt bedömningskriterierna är tydlig och 
tillgänglig för alla.  
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Tema 2:
Pedagogisk Verksamhet
D i s k u t e r a  h u r  b r a  f ö l j a n d e  j ä m s t ä l l d h e t s -  o c h 
l i k a b e h a n d l i n g s å t g ä r d e r  g e n o m f ö r s  i  e r  l ä r o a n s t a l t .  G ö r 
d ä r e f t e r  s j ä l v a  e n  b e d ö m n i n g  o m  s i t u a t i o n e n  i  e r  l ä r o a n s t a l t . 
N i  k a n  o c k s å  v ä l j a  e t t  u t v e c k l i n g s o m r å d e  f ö r  e r  l ä r o a n s t a l t .  
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Tavoite 
2.1

Mål 

2.1

Undervisningsinnehållen 
i alla läroämnen främjar 
övergripande jämställdhet 
och likabehandling.  

 - Lärarna och den övriga personalen betonar i sin egen 
verksamhet vikten av alla läroämnen och de värderar 
inte läroämnen hierarkiskt. 

 - Lärare diskuterar i ämnesgrupper och med studerande-
na normer och stereotyper som gäller kön och andra egen-
skaper. Utifrån detta genomförs åtgärder för att bryta 
ner skadliga normer och stereotyper i undervisningen av 
olika läroämnen. 

 - Bedömningspraxisen är mångsidig. Bedömningen diffe-
rentieras till exempel för att beakta inlärningssvårigheter 
eller språklig mångfald.

 - Vid planeringen av bedömningskriterier beaktas och 
motarbetas fördomar i anknytning till kön och andra egen-
skaper samt säkerställs att studerandena bedöms med 
samma kriterier oberoende av kön eller andra egenska-
per. 
 
 - Undervisningsinnehållen i alla läroämnen beaktar aktivt 
människornas mångfald genom att till exempel också lyfta 
fram kvinnors, flickors, sexuella minoriteters och andra 
marginaliserade gruppers prestationer inom området i 
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Tavoite 
2.1

Mål

2.2

Personalen reserverar 
tillräckligt med lektioner, 
workshoppar och 
temadagar för behandling 
av jämställdhets- och 
likabehandlingsfrågor.  

 - Lärarna ordnar lektioner om jämställdhet och likabe-
handling. Syftet med lektioner, workshoppar och tema-
dagar som gäller jämställdhet och likabehandling är att 
bryta ner skadliga stereotyper i anknytning till kön och 
andra egenskaper. 

 - Vid planeringen av årets evenemang beaktar läroanstal-
ten temadagar som gäller jämställdhet och likabehand-
ling (till exempel internationella funktionshinderdagen, 
samernas nationaldag och veckan mot rasism). 

 - Läroanstalten erbjuder studerandena sexualundervis-
ning som respekterar mångfald.  

 - Undervisningspraxisen uppmuntrar studerandena till 
ett normmedvetet tänkande samt till att agera för att 
främja jämställdhet och likabehandling. Man bekantar sig 
med aktuella jämställdhets- och likabehandlingsproblem 
till exempel genom att söka information hos olika 
organisationer, se filmer med en koppling till temat, 
genomföra besök eller bjuda in till skolan gäster som 
berättar om dessa teman.  

 - Mobbning och diskriminering behandlas i undervis-
ningen av olika ämnen. Målet är att bryta ner diskrimi-
nerande strukturer såsom bristande jämställdhet mellan 
könen, rasism eller stigman som gäller psykiska problem. 
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Tavoite 
2.1

Mål

2.3

Läromedlen främjar 
jämställdhet och 
likabehandling, och 
studerandena uppmuntras 
till kritisk bedömning av 
läromedlen.   

 - Personalen bedömer texter och bilder i läromedlen 
med tanke på kön och andra egenskaper. Man kan till 
exempel granska på vilket sätt olika sätt att uttrycka kön 
eller samer och romer syns i texter, bilder och bildtexter i 
läromedlen. 

 - Vid val av läromedel uppmärksammar personalen mul-
tiperspektivitet, språklig mångfald samt att texterna och 
bilderna är inkluderande med tanke på kön och andra 
egenskaper. 

 - De läromedel som används vid läroanstalten främ-
jar jämställdhet och likabehandling både övergripande 
och separat. De behandlar företeelser ur olika köns- och 
minoritetsperspektiv samt beskriver interna skillnader i 
grupper. 

 - Lärarna inkluderar i alla läroämnen undervisning av 
kritisk mediekompetens särskilt med tanke på kön och 
andra egenskaper. 
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Tavoite 
2.1

Mål 

2.4

Läroanstalten bryter ner 
stereotyper som gäller val 
av läroämnen. 

 - Personalen betonar i sin handledningspraxis att alla 
läroämnen kan väljas oberoende av kön och andra egen-
skaper. 

 - Studerandena uppmuntras aktivt också till atypiska val 
av läroämnen vad gäller kön och andra egenskaper. 

 - Personalen bryter ner stereotypiska fördomar om kön 
och andra egenskaper vid olika läroämnen till exempel 
genom att säkerställa att människors mångfald syns i de 
texter som beskriver kurser samt i illustrationer. 

 - Då urvalet av kurser tas fram beaktas möjligheten till 
mångfaldiga och även atypiska val vid anordnandet av 
kurser. 

 - Läroanstalten samlar in information som har 
differentierats enligt kön om de val av läroämnen 
som studerandena gör. Informationen utnyttjas i 
läroanstaltens jämställdhetsarbete. 
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Tavoite 
2.1

Mål 

2.5

Studiehandledningen bryter 
ner segregation som gäller 
kön och andra egenskaper 
vid utbildnings- och 
karriärval.  

 - Studiehandledarna söker information och diskuterar en 
jämställdhets- och likabehandlingsmedveten studie-
handledning, utvärderar hur den genomförs i läroanstal-
ten och definierar åtgärder för att utveckla den. 

 - Läroanstalten har utarbetat en handledningsplan som 
definierar konkreta sätt att genomföra könsmedveten 
handledning som beaktar andra egenskaper. Planen utvär-
deras regelbundet och utifrån utvärderingen vidtas åtgär-
der för att främja könsmedvetenhet. 

 - Läroanstalten ber tidigare studerande som har gjort 
val som inte är typiska med tanke på kön och andra egen-
skaper på besök för att berätta om sina utbildnings- och 
karriärvägar. 

 - Studerandena uppmuntras till att bekanta sig med 
branscher som inte är typiska med tanke på deras 
kön eller andra egenskaper i samband med praktisk 
arbetslivsorientering eller informationsmöten om 
fortsatta studier. 

 - I studiehandledningen bryter man ner stereotyper och 
normer som gäller kön och andra egenskaper inom kontex-
ten för utbildnings- och karriärval. Till exempel behandlar 
man att vissa branscher har en majoritet av ett visst kön 
eller vissa etniciteter samt diskuterar man tillsammans 
bakgrundsfaktorer i anknytning till detta. 
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Tavoite 
2.1

Mål 

2.6

Undervisning i anknytning 
till jämställdhet och 
likabehandling planeras 
tillsammans med 
studerandena.   

 - Man kartlägger bland studerandena med hjälp av enkä-
ter eller diskussioner i vilka läroämnen och i vilka situa-
tioner de upplever att de lär sig innehåll som gäller jäm-
ställdhet och likabehandling. 

 - Av studerandena utreds regelbundet med hjälp av 
enkäter eller diskussioner vilka stereotyper som gäller 
kön och andra egenskaper studerandena kopplar till olika 
läroämnen samt utbildnings- och karriärval. 

 - Jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv beaktas i 
skolans elevkårs- och stödelevsverksamhet. Studerande-
nas representation återspeglar studerandenas mångfald. 
Detta kan främjas genom att till exempel utnyttja cirkule-
rande representation.
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Tema 3:
Lokaler och omgivning
D i s k u t e r a  h u r  v ä l  f ö l j a n d e  j ä m s t ä l l d h e t s -  o c h 
l i k a b e h a n d l i n g s å t g ä r d e r  g e n o m f ö r s  i  e r  l ä r o a n s t a l t  f ö r 
v a r j e  m å l .  G ö r  d ä r e f t e r  s j ä l v a  e n  b e d ö m n i n g  o m  s i t u a t i o n e n 
i  e r  l ä r o a n s t a l t .  N i  k a n  o c k s å  v ä l j a  e t t  u t v e c k l i n g s o m r å d e 
f ö r  e r  l ä r o a n s t a l t . 
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Tavoite 
2.1

Mål

3.1

Läroanstalten säkerställer 
alla lika tillgänglighet till 
läroanstaltens alla lokaler. 

 - Studerandena använder gemensamma lokaler och 
gårdsområden jämlikt oberoende av kön eller andra 
egenskaper. Personalen vidtar vid behov åtgärder för att 
stödja jämställdhet och likabehandling vid användningen 
av lokaler och gårdsområden.  

 - Vid planeringen av lärmiljöer beaktas studerandenas 
mångfald och olika funktionsförmågor. Läroanstalten 
genomför regelbundet tillgänglighetskartläggningar och 
ändrar utifrån dem sina lokaler så att de blir tillgängligare. 

 - Läroanstalten har både toaletter och omklädningsrum 
som är separerade för flickor och pojkar och könsneu-
trala toaletter och omklädningsrum, och vid planeringen 
av dem beaktas frågor som gäller menstruationshygien. 

 - Studerande som hör till könsminoriteter får använda to-
aletter och omklädningsrum som är enhetliga med deras 
könsidentitet eller som de upplever som trygga. 

 - Det är också möjligt att tvätta sig och byta kläder i om-
klädningsrummen privat eller med en assistent. 
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Tavoite 
2.1

Mål 

3.2

Stödtjänster för studeran-
de främjar jämställdhet och 
likabehandling.  

 - Läroanstalten ordnar vid behov för studerande med 
nedsatt rörlighet handledning som hjälper dem att delta i 
all verksamhet enligt deras egna önskemål. 

 - Elevhälsogruppen behandlar regelbundet frågor som 
gäller jämställdhet och likabehandling, beaktar mångfal-
den i anknytning till kön och andra egenskaper i all sin 
verksamhet samt deltar i läroanstaltens jämställdhets- 
och likabehandlingsarbete. 

 - Alla studerande har möjligheten att diskutera frågor 
som gäller kön, sexualitet och sexuell läggning med en 
hälsovårdare, läkare och/eller psykolog. 

 - Alla studerande har möjligheten att få stöd då de blir 
utsatta för diskriminering. Elevhälsogruppen har tillräck-
liga kunskaper till exempel om vilka följder diskriminering 
i anknytning till sexuell läggning samt rasism har för den 
psykiska hälsan. 

 - Från studerandehälsovården får man gratis preventiv-
medel samt information om könssjukdomar och skydd mot 
graviditet. Tjänsterna beaktar sexuell läggning, kön och 
kropparnas mångfald. 
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Tavoite 
2.1

Mål 

3.3

De material som visas 
vid läroanstalten 
främjar jämställdhet och 
likabehandling.   

 - Vid läroanstalten visas material genom vilka läroanstal-
ten kommunicerar att den aktivt främjar jämställdhet och 
likabehandling. 

 - I de material som visas vid läroanstalten förekommer 
olika slags människor med olika könsuttryck i många slags 
roller.  På bilderna finns till exempel många slags familjer 
och förhållanden. 

 - I de material som visas vid läroanstalten beaktar det 
språk som används den mångfald som hör ihop med kön 
och andra egenskaper. Till exempel kan heteronormen 
brytas ner genom könsneutrala uttryck om partner. 

 - De material som läroanstalten använder och själv 
producerar bedöms ur jämställdhets- och likabehand-
lingsperspektiv. Vid behov ändrar man dem så att de 
bryter ner skadliga stereotyper som gäller kön och andra 
egenskaper. 
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Tavoite 
2.1

Mål

3.4

Studerandena verkar aktivt 
för att göra läroanstaltens 
lokaler mer jämställda 
och för att garantera 
likabehandling.

 - Studerandena uppmuntras till att diskutera och ge 
utvecklingsidéer om läroanstaltens lokaler ur jämställd-
hets- och likabehandlingsperspektiv. Studerandenas 
utvecklingsförslag beaktas då lokalerna ändras. 

 - Studerandena deltar i att utvärdera läroanstaltens 
kommunikationsmaterial såväl med tanke på genomför-
andet av ändringar som jämställdhets- och likabehand-
lingsperspektiv. 

 - Man ordnar för studerandena möjligheter att bedöma 
hur trygga och inkluderande de upplever de olika lokaler-
na i sin läroanstalt? Utifrån resultaten ändras läroanstal-
tens lokaler så att de blir mer jämställda och jämlika. 

 - Studerandena uppmuntras till att på ett konstruktivt 
sätt för personalmedlemmarna uttrycka sina åsikter om 
trygga studiemiljöer. 
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Tema 4: 
Attityder och interaktion 
D i s k u t e r a  h u r  b r a  f ö l j a n d e  j ä m s t ä l l d h e t s -  o c h 
l i k a b e h a n d l i n g s å t g ä r d e r  g e n o m f ö r s  i  e r  l ä r o a n s t a l t .  G ö r  d ä r e f t e r 
s j ä l v a  e n  b e d ö m n i n g  o m  s i t u a t i o n e n  i  e r  l ä r o a n s t a l t .  N i  k a n  o c k s å 
v ä l j a  e t t  u t v e c k l i n g s o m r å d e  f ö r  e r  l ä r o a n s t a l t . 
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Tavoite 
2.1

Mål

4.1

Personalen stöder aktivt 
ett könsmedvetet och icke-
diskriminerande språkbruk. 

 - Läroanstalten har nolltolerans för ett diskriminerande språkbruk 
och läroanstaltens regler förbjuder sexistiskt, homo- och transfo-
biskt, rasistiskt, ableistiskt och annat diskriminerande språk. Läro-
anstalten utreder personalens och studerandenas upplevelser av 
diskriminerande språkbruk och vidtar vid behov åtgärder i anknyt-
ning till dem. 

 - Personalen och studerandena identifierar ett diskriminerande 
språkbruk och ingriper i det alltid då det möter sådant. De söker ak-
tivt information om och verksamhetsmodeller för ett könsmedvetet 
och icke-diskriminerande språkbruk. 

 - Lärarna både självvärderar och peer-värderar sitt eget och sina 
kollegers språkbruk ur jämställdhets- och likabehandlingsperspek-
tiv. 

 - Studerandena ordnar kamratundervisning om diskriminerande 
språkbruk till exempel i samband med stödelevs- eller elevkårs-
verksamhet.   

 - Personalen tilltalar studerandena med deras förnamn i stället 
för kön samt respekterar studerandenas egen definition om de-
ras kön.  Man frågar studerandena vilka personliga pronomina de 
använder, om det språk som används i undervisningen innehåller 
könade pronomina. 
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Tavoite 
2.1

Mål 

4.2

Personalen stöder 
ungdomarnas beteende 
könsmedvetet och jämlikt. 

- Personalen diskuterar regelbundet de interna gruppindelning-
arna bland unga och kamratförhållanden med tanke på kön, etnisk 
bakgrund och andra egenskaper. Läroanstalten följer upp stereo-
typer som gäller gruppbildning och ingriper i dem. 

- Lärarna ger alla studerande lika mycket uppmärksamhet ge-
nom att berömma dem jämlikt. Personalen ingriper rättvist i alla 
studerandes icke-önskvärda beteende.  

- Studerande med olika egenskaper samarbetar naturligt på 
lektionerna. Studerandena indelas inte utan orsak i grupper enligt 
kön eller någon annan egenskap. Personalen stöder samarbetet 
till exempel genom gruppbildning och genom att aktivt skapa en 
trygg stämning, och ansvarsuppgifter delas upp jämnt mellan 
olika studerande. 

 - Läroanstaltens gemensamma fester och evenemang stärker 
inte utan bryter ner stereotyper och är tillgängliga för alla samt 
beaktar den kulturella, religiösa och åskådningsmässiga mångfal-
den. 
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Tavoite 
2.1

Mål

4.3

Läroanstalten verkar 
aktivt för att stoppa 
mobbning, trakasserier och 
diskriminering. 

 - Läroanstaltens ordningsregler förutsätter ingripande i 
mobbning och diskriminering. Läroanstalten har flera trakas-
serikontaktpersoner som erbjuder stöd och rådgivning åt stu-
derande som upplever mobbning och diskriminering. Förutom 
kontaktpersonerna kan studerandena dessutom vända sig till 
alla vuxna vid läroanstalten och personalen ingriper i situa-
tioner där diskriminering förekommer.

 - Personalen bidrar till uppkomsten av en sådan atmosfär 
där alla studerande i första hand ses som individer och inte 
representanter för en egenskap. 

 - Personalen diskuterar olika former av mobbning och 
diskriminering som utgår från kön och andra egenskaper, 
särskilt identifiering av diskriminerande maktförhållanden i 
läroanstaltens vardag och ingripande i dem. 

 - Läroanstalten har tydliga riktlinjer för att ingripa i och 
förebygga sexuella trakasserier och andra könsrelaterade 
våldsamma gärningar. Personalen, studerandena och föräld-
rarna är medvetna om riktlinjerna samt de tillgängliga stöd-
tjänsterna. 
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Tavoite 
2.1

Mål

4.4

Personalens icke-verbala 
kommunikation är jämställd 
och jämlik.

 - Personalen ger jämlikt uppmärksamhet åt alla studerande 
oberoende av kön, hudfärg, funktionsförmåga eller andra 
egenskaper.

 - Personalens röstanvändning och tonfall är likadana mot 
alla oberoende av studerandenas egenskaper.

 - Personalen beaktar i sin icke-verbala kommunikation olika 
kulturella uppfattningar som till exempel gäller beröring 
samt olika slags temperament och sätt att kommunicera.

 - Personalen granskar regelbundet sin icke-verbala kom-
munikation ur jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv 
samt ändrar kommunikationen om detta är nödvändigt. Till 
exempel kan personalen fysiska gester och miner vittna om 
förhandsuppfattningar som gäller kön och andra egenskaper.
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Tavoite 
2.1

Mål 

4.5

Studerandena deltar i 
verksamhet vars syfte är 
att stoppa diskriminering, 
sexuella trakasserier och 
annat könsrelaterat våld.

 - Läroanstalten informerar aktivt studerandena och personalen 
om riktlinjer som gäller sexuella trakasserier och annat könsrela-
terat våld. Studerandena uppmuntras till att anmäla och diskutera 
sexuella trakasserier och annat könsrelaterat våld.

 - Studerandena och personalen identifierar diskriminerande 
språkbruk och ingriper i sexistiskt och annat diskriminerande 
språkbruk alltid då det möter sådant. Ärendet diskuteras anting-
en direkt genom parten eller en lärare. 

 - Studerandena deltar i antidiskrimineringsarbete vid läroan-
stalten, såsom i att skapa och aktivt upprätthålla principer för 
tryggare rum. De erbjuds möjligheter att arbeta för att stoppa 
diskriminering och trakasserier till exempel i klubbar samt i stö-
delevs- och elevkårsverksamheten. 

 - Läroanstalten uppmuntrar studerandena till att anmäla och 
diskutera sexuella trakasserier och annat könsrelaterat våld. 

 - Åt studerandena ordnas regelbundet diskussionsmöjligheter 
och workshoppar och de informeras om befintliga stödtjänster. 
De får även information om rådgivnings- och stödtjänster som 
erbjuds av utomstående aktörer för personer som råkar ut för 
sexuella trakasserier och annat könsrelaterat våld samt för dem 
som utövar våld.  
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Tema 5: 
Vårdnadshavare och intressentgrupper
 Diskutera hur bra följande jämställdhets- och likabehandlingsåtgärder genomförs i er 
läroanstalt. Gör därefter själva en bedömning om situationen i er läroanstalt. Ni kan också 
välja ett utvecklingsområde för er läroanstalt. 
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Tavoite 
2.1

Mål 

5.1

Läroanstalten inkluderar 
vårdnadshavarna i 
jämställdhets- och 
likabehandlingsarbetet. 

 - Läroanstalten beaktar familjernas mångfald i all sin 
verksamhet. Vid behov ordnar läroanstalten tolkning åt 
vårdnadshavarna samt gör all verksamhet tillgänglig för 
familjer med olika socioekonomiska bakgrunder. 

 - Personalen diskuterar regelbundet jämställdhets- och 
likabehandlingsarbetet med läroanstaltens föräldraför-
ening eller andra instanser som representerar vårdnads-
havarna samt utvecklar samarbetet utifrån diskussioner-
na. 

 - Läroanstalten ordnar för vårdnadshavare utbildning 
om jämställdhet och likabehandling. Utbildningen kan 
till exempel vara guidade diskussioner eller utomstående 
experters inlägg på föräldramöten. 

 - Studerande uppmuntras att diskutera jämställdhets- 
och likabehandlingsinnehållen med sina vårdnadshavare. 

 - Läroanstalten kommunicerar aktivt om sina åtgärder 
som gäller jämställdhet och likabehandling. Jämställdhets- 
och likabehandlingsplanerna finns på skolans webbplats.
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Tavoite 
2.1

Mål 

5.2

Läroanstalten genomför 
jämställdhets- och 
likabehandlingsarbete 
tillsammans med andra 
samhällsaktörer.

 - Läroanstalten kartlägger regelbundet sitt jämställd-
hets- och likabehandlingsarbete som den genomför med 
organisationer och andra intressentgrupper samt bjuder 
in dem att delta i läroanstaltens jämställdhets- och likabe-
handlingsarbete. 

 - Läroanstalten samarbetar med biblioteket i området 
och ber till exempel om lästips för behandling av jäm-
ställdhet och likabehandling. 

 - Läroanstalten bryter ner stereotyper som gäller egen-
skaper i samarbete med representanter för arbetslivet. 

 - Läroanstalten ingriper aktivt i fall där studerande blir 
utsatta för diskriminering till exempel då de bekantar sig 
med arbetslivet eller fortsatta studier. 

 - Läroanstalten främjar aktivt jämställdhet och likabe-
handling i lokalsamhället och i större omfattning i sam-
hället. Läroanstalten kan till exempel ordna evenemang 
som främjar jämställdhet och likabehandling eller förmed-
la sina erfarenheter till beslutsfattare. 
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Tavoite 
2.1

Mål 

5.3

Studerandena främjar 
jämställdhet och 
likabehandling i sina 
lokalsamhällen och i större 
omfattning i samhället.

 - Undervisningen bryter ner på ett inkluderande sätt 
skadliga stereotyper som gäller kön och andra egenskaper 
och utnyttjar studerandenas egna samhälleliga observa-
tioner.

 - Studerandena kan genomföra samhälleliga handlingar 
med påverkan som har en anknytning till jämställdhet 
och likabehandling som en del av undervisningen och egna 
projekt i anknytning till studierna.

 - Man ordnar regelbundet åt studerandena möjligheter 
att dela med sig av sina åsikter och kamratutbilda andra 
studerande i jämställdhets- och likabehandlingsfrågor till 
exempel i samband med stödelevs- eller elevkårsverksam-
heten.
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Övningsbokbilaga för 
läroanstalter
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Hur används Jämlikhetskompassen? 

Jämlikhetskompassen består av två delar, text- och 
övningsböcker som kompletterar varandra. Text- och 
övningsböckerna är båda uppdelade i fem olika teman. 
Gå först igenom temana med hjälp av frågorna i text-
boken, diskutera och anteckna era observationer och 
handlingar. Senare kan ni utnyttja dessa anteckningar 
till exempel då ni tar fram en plan för jämställdhet och 
likabehandling för er enhet. 

Därefter kan ni börja använda övningsboken, där ni 
självvärderar läroanstaltens verksamhet i dessa fem 
olika teman. Ni kan räkna och anteckna poäng för oli-
ka teman enligt tabellen nedan, och till slut räkna ihop 
poängen. Efter att ni har räknat ihop poängen får ni en 
uppskattning av om temat som helhet i er enhet ligger 
på en bristfällig nivå, begynnande nivå, utvecklingsni-
vå eller etablerad nivå. Detta kan hjälpa er enhet att 
upptäcka vilka teman det särskilt lönar sig att upp-
märksamma och var redan gjorts. 

Det lönar sig att genomföra utvärderingen tillsam-
mans till exempel i en arbetsgrupp med flera personer 
från både arbetsgemenskapen och ledningen. Diskute-
ra också hur ni får eleverna eller barnen med i utvär-
deringen och utvecklingen samt i vilka teman det vore 
särskilt viktigt att lyssna på dem.

0 (bristfällig nivå) Enheten har inte ännu genomfört eller 
planerat handlingar i anknytning till 
målet. 

1 (begynnande nivå) Enheten har börjat planera och 
genomföra enskilda handlingar i 
anknytning till målet. 

2 (utvecklingsnivå)  Enheten genomför flera åtgärder i an-
knytning till målet. De handlingar som 
genomförs för att uppnå målet är emel-
lertid inte regelbundna. 

3 (etablerad nivå) Enheten genomför planmässigt alla 
eller nästan alla handlingar i anknytning 
till målet. Enheten har fungerande 
och etablerad praxis för handlingar i 
anknytning till målet.
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 Tema 1:
Förvaltning och ledarskap
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Läroanstalten förbinder sig 
långsiktigt till jämställdhet mellan 
könen och likabehandling.

Mål 
1.1

Poäng: 0 / 1 / 2 / 3

Särskild observation om detta mål: 

Personalen deltar och utbildar sig 
i läroanstaltens jämställdhets- och 
likabehandlingsarbete.  

Mål 
1.2

Poäng: 0 / 1 / 2 / 3

Särskild observation om detta mål: 
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Poäng: 0 / 1 / 2 / 3

Särskild observation om detta mål: 

Poäng: 0 / 1 / 2 / 3

Särskild observation om detta mål: 

Utbildningsanordnarens (personal)
praxis främjar jämställdhet och 
likabehandling.  

Mål 
1.3

Studerandena deltar aktivt i 
läroanstaltens jämställdhets- och 
likabehandlingsarbete.

Mål 
1.4
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Läroanstalten beaktar jämställdhets- 
och likabehandlingsperspektiv i 
samband med övergångsskeden och 
läroanstaltens studerandeval.

Mål 
1.5

Poäng: 0 / 1 / 2 / 3

Särskild observation om detta mål: 



Den uppnådda nivån: 

0–2 poäng BRISTFÄLLIG NIVÅ

3–6 poäng BEGYNNANDE NIVÅ

7–11 poäng UTVECKLINGSNIVÅ

12–15 poäng ETABLERAD NIVÅ 

DE TOTALA POÄNGEN FÖR 
ALLA MÅL INOM TEMAT 
”FÖRVALTNING OCH 
LEDARSKAP”    

1. Vilka utvecklingsområden i anknytning till förvaltning och ledarskap har er läroanstalt?

2. Vilka handlingar i anknytning till förvaltning och ledarskap har ni lyckats med under det senaste året? 

3. Vilka handlingar i anknytning till förvaltning och ledarskap förbinder ni er till nästa år?

4. Hur utvärderar och följer ni upp era framsteg i fråga om de handlingar som ni fattar beslut om? 

5. Vilka andra handlingar i anknytning till förvaltning och ledarskap genomför er läroanstalt? 

6. Hur? (handlingsplan, preliminär tidsplan och ansvarsområden)

DISKUTERA ÄVEN FÖLJANDE ÖPPNA FRÅGOR I ANKNYTNING TILL TEMAT 
”FÖRVALTNING OCH LEDARSKAP”. GÖR UPP EN LISTA ÖVER ERA SVAR MED 
TANKSTRECK.

/15
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Tema 2:
Pedagogisk verksamhet
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Poäng: 0 / 1 / 2 / 3

Särskild observation om detta mål:

Poäng: 0 / 1 / 2 / 3

Särskild observation om detta mål:

Undervisningsinnehållen i alla 
läroämnen främjar övergripande 
jämställdhet och likabehandling. 

Mål
2.1

Personalen reserverar tillräckligt med 
lektioner, workshoppar och temadagar 
för behandling av jämställdhets- och 
likabehandlingsfrågor. 

Mål 
2.2
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Poäng: 0 / 1 / 2 / 3

Särskild observation om detta mål:

Poäng: 0 / 1 / 2 / 3

Särskild observation om detta mål:

Läromedlen främjar jämställdhet och 
likabehandling, och studerandena 
uppmuntras till kritisk bedömning av 
läromedlen.

Mål 
2.3

Läroanstalten bryter ner stereotyper 
som gäller val av läroämnen. 

Mål 
2.4
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Poäng: 0 / 1 / 2 / 3

Särskild observation om detta mål:

Poäng: 0 / 1 / 2 / 3

Särskild observation om detta mål:

Studiehandledning motarbetar 
segregation enligt kön och andra 
egenskaper vid utbildnings- och 
karriärval. 

Mål
2.5

Undervisning i anknytning till 
jämställdhet och likabehandling 
planeras tillsammans med 
studerandena. 

Mål
2.6



Den uppnådda 
nivån: 

0–3 poäng BRISTFÄLLIG NIVÅ

4–8 poäng BEGYNNANDE NIVÅ

9–14 poäng UTVECKLINGSNIVÅ

15–18 poäng ETABLERAD NIVÅ

 

DE TOTALA POÄNGEN 
FÖR ALLA MÅL INOM 
TEMAT ”PEDAGOGISK 
VERKSAMHET”

DISKUTERA ÄVEN FÖLJANDE ÖPPNA FRÅGOR I ANKNYTNING TILL DEN 
PEDAGOGISKA VERKSAMHETEN. GÖR UPP EN LISTA ÖVER ERA SVAR MED 
TANKSTRECK.

/18

1. Vilka utvecklingsområden i anknytning till pedagogisk verksamhet har er läroanstalt? 

2. Vilka handlingar i anknytning till pedagogisk verksamhet har ni lyckats med under det senaste året?

3. Vilka handlingar i anknytning till pedagogisk verksamhet förbinder ni er till nästa år?

4. Hur utvärderar och följer ni upp era framsteg i fråga om de handlingar som ni fattar beslut om? 

5. Vilka andra handlingar i anknytning till pedagogisk verksamhet genomför er läroanstalt? 

6. Hur? (handlingsplan, preliminär tidsplan och ansvarsområden)



4747

 
 

 

Tema 3:
Lokaler och omgivning 4. Hur utvärderar och följer ni upp era framsteg i fråga om de handlingar som ni fattar beslut om? 

6. Hur? (handlingsplan, preliminär tidsplan och ansvarsområden)



48

Poäng: 0 / 1 / 2 / 3

Särskild observation om detta mål:

Poäng: 0 / 1 / 2 / 3

Särskild observation om detta mål:

Läroanstalten säkerställer alla lika 
tillgänglighet till läroanstaltens alla 
lokaler.  

Mål
3.1

Stödtjänster för studerande främjar 
jämställdhet och likabehandling.

Mål 
3.2



4949

Poäng: 0 / 1 / 2 / 3

Särskild observation om detta mål:

Poäng: 0 / 1 / 2 / 3

Särskild observation om detta mål:

De material som visas i läroanstalten 
främjar jämställdhet och 
likabehandling. 

Mål 
3.3

Studerandena verkar aktivt för att 
göra läroanstaltens lokaler mer 
jämställda och för att garantera 
likabehandling. 

Mål 
3.4



0–2 poäng BRISTFÄLLIG NIVÅ

3–5 poäng BEGYNNANDE NIVÅ

6–9 poäng UTVECKLINGSNIVÅ

10–12 poäng ETABLERAD NIVÅ

Den uppnådda 
nivån: 

DE TOTALA POÄNGEN FÖR 
ALLA MÅL INOM TEMAT 
”LOKALER OCH OMGIVNING” 

DISKUTERA ÄVEN FÖLJANDE ÖPPNA FRÅGOR I ANKNYTNING TILL LOKALER OCH 
OMGIVNING. GÖR UPP EN LISTA ÖVER ERA SVAR MED TANKSTRECK.

1.Vilka utvecklingsområden i anknytning till lokaler och omgivning har er läroanstalt? 

2. Vilka handlingar i anknytning till lokaler och omgivning har ni lyckats med under det senaste året?

3. Vilka handlingar i anknytning till lokaler och omgivning förbinder ni er till nästa år? 

4. Hur utvärderar och följer ni upp era framsteg i fråga om de handlingar som ni fattar beslut om? 

5. Vilka andra handlingar i anknytning till lokaler och omgivning genomför er läroanstalt? 

6. Hur? (handlingsplan, preliminär tidsplan och ansvarsområden)

/12



5151

Tema 4: 
Attityder och interaktion



52

Poäng: 0 / 1 / 2 / 3

Särskild observation om detta mål:

Poäng: 0 / 1 / 2 / 3

Särskild observation om detta mål:

Personalen stöder aktivt 
ett könsmedvetet och icke-
diskriminerande språkbruk.

Mål 
4.1

Personalen stöder ungdomarnas 
beteende könsmedvetet och jämlikt.

Mål 
4.2
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Poäng: 0 / 1 / 2 / 3

Särskild observation om detta mål:

Poäng: 0 / 1 / 2 / 3

Särskild observation om detta mål:

Läroanstalten verkar aktivt för att 
stoppa mobbning, trakasserier och 
diskriminering.

Mål
4.3

Personalens icke-verbala 
kommunikation är jämställd och 
jämlik.  

Mål 
4.4



54

Poäng: 0 / 1 / 2 / 3

Särskild observation om detta mål:

Studerandena deltar i verksamhet 
vars syfte är att stoppa 
diskriminering, sexuella trakasserier 
och annat könsrelaterat våld. 

Mål
4.5



Den uppnådda nivån: 

0–2 poäng BRISTFÄLLIG NIVÅ

3–6 poäng BEGYNNANDE NIVÅ

7–11 poäng UTVECKLINGSNIVÅ

12–15 poäng ETABLERAD NIVÅ 

DE TOTALA POÄNGEN FÖR 
ALLA MÅL I TEMAT ”ATTITYDER 
OCH INTERAKTION”

DISKUTERA ÄVEN FÖLJANDE ÖPPNA FRÅGOR I ANKNYTNING TILL ATTITYDER OCH 
INTERAKTION. GÖR UPP EN LISTA ÖVER ERA SVAR MED TANKSTRECK.

1. Vilka utvecklingsområden i anknytning till attityder och interaktion har er läroanstalt? 

2. Vilka handlingar i anknytning till attityder och inställning har ni lyckats med under det senaste året? 

3. Vilka handlingar i anknytning till attityder och interaktion förbinder ni er till nästa år?

4. Hur utvärderar och följer ni upp era framsteg i fråga om de handlingar som ni fattar beslut om? 

5. Vilka andra handlingar i anknytning till attityder och interaktion genomför er läroanstalt? 

6. Hur? (handlingsplan, preliminär tidsplan och ansvarsområden)

/15



56

Tema 5: 
Vårdnadshavare och 
intressentgrupper
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Poäng: 0 / 1 / 2 / 3

Särskild observation om detta mål:

Poäng: 0 / 1 / 2 / 3

Särskild observation om detta mål:

Läroanstalten inkluderar 
vårdnadshavarna i jämställdhets- och 
likabehandlingsarbetet.

Mål
5.1

Läroanstalten genomför 
jämställdhets- och 
likabehandlingsarbete tillsammans 
med andra samhällsaktörer.

Mål
5.2



58

Poäng: 0 / 1 / 2 / 3

Särskild observation om detta mål:

Studerandena främjar jämställdhet 
och likabehandling i sina 
lokalsamhällen. 

Mål
5.3



0–2 poäng BRISTFÄLLIG NIVÅ

3–5 poäng BEGYNNANDE NIVÅ

5–7 poäng UTVECKLINGSNIVÅ

7–9 poäng ETABLERAD

Den uppnådda 
nivån: 

1. Vilka utvecklingsområden i anknytning till  årdnadshavare och intressentgrupper har er läroanstalt? 

DISKUTERA ÄVEN FÖLJANDE ÖPPNA FRÅGOR I ANKNYTNING TILL VÅRDNADSHAVARE OCH INTRESSENTGRUPPER. 

GÖR UPP EN LISTA ÖVER ERA SVAR MED TANKSTRECK. 

2. Vilka handlingar i anknytning till vårdnadshavare och intressentgrupper har ni lyckats med under 
det senaste året?

3. Vilka andra handlingar i anknytning till vårdnadshavare och intressentgrupper genomför er läroanstalt? 

4. Vilka handlingar i anknytning till vårdnadshavare och intressentgrupper förbinder ni er till nästa år?

5. Hur? (handlingsplan, preliminär tidsplan och ansvarsområden)

/9

DE TOTALA POÄNGEN FÖR ALLA MÅL 

I TEMAT ”VÅRDNADSHAVARE OCH 

INTRESSENTGRUPPER”



De mål och utvecklingsområden som uppstått som resultat av övningsboken antecknas i (vart):  
 

Genomförandet av dem mäts:  

Nästa uppföljning är:  

Ansvarar för genomförandet:

Ansvarar för uppföljningen: 

0–13 poäng BRISTFÄLLIG NIVÅ
14–32 poäng BEGYNNANDE NIVÅ
33–58 poäng UTVECKLINGSNIVÅ
59–69 poäng ETABLERAD NIVÅ 

DET TOTALA POÄNGANTALET: 

Datum:

Den uppnådda 
nivån: 

/69
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