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Utdrag ur läroplanerna om krav på jämställdhet och 

likabehandling 
Sammanställt av Pedagog Värmland och genuspedagog Annette Carlsson, 2013 

 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet, (Lgr 11) kapitel 1 
Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det 

sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och för-
väntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är 

kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. 

Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina 
intressen oberoende av könstillhörighet. 

 

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. 
 

Läroplan för förskolan, (Lpfö 98) 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som 

förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen. 

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Om-

sorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna 

och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar 
sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas 

förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och 

skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som 
förebilder. 

Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig 
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eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Verksamheten ska 

syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom 

öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. 
 

Läroplan gymnasieskolan (Gy 2011) 

Del av kapitel 1, Skolans Värdegrund och uppgifter 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de 
värden som utbildningen ska gestalta och förmedla. 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i 

skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion el- ler 
annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder 

eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Skolan har ett särskilt ansvar för elever med funktionsnedsättning. 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 

Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är 
kvinnligt och manligt. 

Del av kapitel 2, Övergripande mål och rikt l injer 

Läraren ska 

- se till att undervisningen till innehåll och uppläggning präglas av ett 

jämställdhetsperspektiv 


