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Jämställdhets- och jämlikhetsplan för Hagelstamska skolan

Jämlikhet: Jämlikhet innebär att alla människor är lika mycket värda och ska behandlas lika. Alla ska
vara lika inför lagen och ha samma rättigheter oavsett etnicitet, tro, utseende, sexuell läggning,
klasstillhörighet och status, åsikt, funktionsnedsättning, könsidentitet etc.
Jämställdhet: Jämställdhet innebär jämlikhet mellan kvinnor och män.
Jämställdhet är när kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att
kvinnor och män ska ha samma makt, måste de ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.
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utbildningsanordnare ansvara för att personal och studerande utarbetar en jämställdhetsplan.
Denna plan ska årligen utvärderas och revideras. I planen har Hagelstamska skolan valt att
inkludera jämlikhetsfrågor, för att skolans verksamhet ska genomsyras av en syn på
människors lika värde. Arbete som främjar jämlikhet minskar orättvis behandling av människor
på grund av ålder, ras, hudfärg, funktionsnedsättning, kön, sexuell läggning, språk, religion,
socioekonomisk bakgrund, politiska åsikter samt nationellt eller socialt ursprung.
Jämställdhets- och jämlikhetsplanen utgör en grund för kontinuerlig uppföljning av läget i
skolan.

I arbetet med jämlikhets- och jämställdhetsfrågor strävar skolan efter att skapa en trygg
arbetsmiljö för elever och personal. Arbetet handlar i praktiken om att kartlägga
frågeställningar och problem kopplade till jämlikhet och jämställdhet, dvs. ett förebyggande
arbete. Därtill ska kränkningar som drabbat skolans elever eller personal omedelbart redas
ut.

Förebyggande arbete: För att göra jämlikhets- och jämställdhetsfrågorna till en del av skolans
värdegrund måste alla i skolan vara medvetna om de synliga och osynliga sociala strukturer
som kan leda till en orättvis behandling. Synliggörandet och ifrågasättandet av olika sociala
normer bör få en central roll i verksamhetskulturen. Osynliga normer om hur manliga och
kvinnliga studerande och lärare förväntas vara eller hur man bör vara för att passa in, kan

göra det svårare att vara den man vill eller att leva sitt liv som man vill. I Hagelstamska skolan
vill vi arbeta för att alla ska kunna vara sig själva, utan att behöva forma sitt beteende
utgående från yttre förväntningar och normer.

Ingripande arbete: När en kränkning har skett arbetar skolan enligt det förfaringssätt som
beskrivs i planen mot våld, mobbning och andra trakasserier vid Hagelstamska skolan.
Jämlikhets- och jämställdhetsplanen innehåller 1) en redogörelse för jämlikhets- och
jämställdhetsläget vid läroanstalten, 2) åtgärder som behövs för att främja jämlikhet och
jämställdhet, 3) en utvärdering av hur åtgärderna i en tidigare plan har genomförts och av
resultaten (punkt 3 saknas i den första planen). Särskilt avseende ska fästas vid ordnandet
av undervisningen, skillnaderna i inlärning och bedömning av prestationer samt vid
förebyggande och undanröjande av sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön.
Se tabellen för ytterligare information.

I arbetsgruppen våren 2016 har följande personer medverkat: Katarina Alanko (skolpsykolog),
Mathias Furu (speciallärare), samt Jeanette Åström (modersmål). Elevkårsstyrelsen har aktivt
deltagit i arbetet och kollegiet har diskuterat ämnet.
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Jämlikhetsenkät maj 2018
Länk till enkäten skickad till alla elever + lärare men uppmaningen att göra på kf-samlingen.
Åk 7 och 8 + enstaka 9:or har gjort enkäten.
88,5% av eleverna är helt eller nästan helt av den åsikten att de behandlas jämlikt i skolan.
De som är helt eller nästan helt av annan åsikt kommenterar bl.a. följande:

•
•
•
•
•

rasistiska kommentarer och kommentarer gällande sexuell läggning förekommer
flickor får mildare straff än pojkar trots samma förseelse
flickor och pojkar behandlas olika (inte preciserat hur)
de som har svårigheter blir utsatta
pojkar får straff lättare

89,3 % upplever att personalen behandlar eleverna jämlikt.
De som är helt eller nästan helt av annan åsikt kommenterar följande:
•
•
•
•
•

en del av kökspersonalen är inte trevlig
flickor behandlas bättre
flickor får lättare ett bra vitsord
ja, men det beror på personligheten, inte på kön och hudfärg
Vissa lärare bedömer orättvist men det beror inte på kön m.m. utan på vad läraren tycker
om eleven som person.

27,9% av eleverna har fått höra otrevliga kommentarer eller skällsord om kroppen minst en
gång under skolåret, 9.6% av dess fler än tio gånger.
34,3% av eleverna har fått höra kränkande eller fräckt prat minst en gång under skolåret,
10,8% fler är tio gånger.
13,5% av eleverna har fått (blivit utsatta för) kränkande eller obehagliga bilder på nätet minst
en gång under skolåret.
10,4% av eleverna har fått telefonsamtal/meddelanden som de upplevt om obehagliga eller
kränkande minst en gång under skolåret.
17,1% av eleverna har blivit utsatta för beröring de upplevt som obehaglig minst en gång
under skolåret.
8,4% av eleverna har fått sexuella förslag de upplevt som obehagliga minst en gång under
skolåret.
Av de som blivit utsatta för ovanstående sade endast drygt hälften (58,3%) till personen att
denna skulle sluta. Endast 17% berättade för en vuxen i skolan och 10,6% uppger att
trakasserierna slutade då.

23,9% av eleverna berättade för en vuxen utanför skolan.
61,3% av eleverna uppger att det var en annan elev som trakasserade, medan 12,8%
uppger att någon av personalen trakasserade dem.
Kommenterar om ovanstående:
• Det var inte trakasserier men fula kommentarer som inte stämde.
• sexuella läggningar används ofta som skällsord.

