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Planens syfte 
 

Alla barn, elever och studerande har rätt till en trygg och stimulerande miljö fri från 

diskriminering. Därför finns det bestämmelser om att förskolan och skolan måste arbeta 

främjande och förebyggande för att motverka diskriminering och undanröja hinder för allas 

lika rättigheter och möjligheter i verksamheten.  

Diskrimineringslagen 
 

1 kap 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 

rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 

ålder. Lag (2014:958). 

  
3 kap 1 § Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en 

verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och 

möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag 

(2016:828). 
 

Begrepp och definitioner 
 

Diskriminering 

 

Diskriminering innebär att en elev missgynnas direkt eller indirekt, av skäl som har samband 

med någon eller några av diskrimineringsgrunderna. Eftersom diskriminering handlar om 

missgynnande förutsätter det någon form av makt hos den som utför diskrimineringen. I 

verksamheten är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till 

diskriminering. Elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse. 

 

Diskrimineringsgrunderna 

 

● Kön: kvinnor, män och transsexuella kan bli diskriminerade p g a kön.  

 

● Könsidentitet eller könsuttryck: Någon som inte identifierar sig med sin biologiska 

könstillhörighet som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger 

uttryck för att tillhöra ett annat kön. 

 

● Etnisk tillhörighet, Nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande 

förhållande. 
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● Religion eller annan trosuppfattning 

 

● Funktionsnedsättning definieras som varaktiga fysiska, psykiska eller 

begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga. Nedsättning kan 

också vara ett resultat av en skada/sjukdom, vara medfödd eller kan förväntas uppstå 

senare. 

 

● Sexuell läggning utgår ifrån om man identifierar sig som homosexuell, heterosexuell, 

eller bisexuell. 

 

 

● Ålder 

 

 

Direkt diskriminering 

 

Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon 

annan. För att det ska röra sig om diskriminering ska det ha med någon av 

diskrimineringsgrunderna att göra.  

 

Indirekt diskriminering 

 

Man kan också i vissa fall diskriminera genom att behandla alla lika, så kallad indirekt 

diskriminering. Med detta menas att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse 

eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev av 

skäl som har samband med en viss diskrimineringsgrund, såvida bestämmelse, kriteriet eller 

förfaringssättet har ett berättigat syfte. 

 

Trakasserier 

 

Trakasserier är ett uppträdande mellan elever som kränker någons värdighet och som har 

samband med någon av diskrimineringsgrunderna Om någon ur personalen utsätter en elev 

för trakasserier benämns det som diskriminering. 

 

Sexuella trakasserier 

 

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.  
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Riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.  

 

Kartläggning 

  

● Trygghetsvandring görs en gång per termin 

● Skolinspektionens elevenkät under hösten 

● Hälsoenkät i år 4 och 8 

 

Ansvarsfördelning 

 

Rektor har ansvar för att förebygga diskriminering och verka för lika rättigheter och 

möjligheter oavsett lagens sju diskrimineringsgrunder.  

 

Åtgärdande arbete då elev utsätts för trakasserier och/eller sexuella trakasserier.  
 

 

1. Den skolpersonal som upptäcker eller får kännedom om att en elev utasatts för 

trakasseri skall genast ingripa. Då den akuta situationen åtgärdats av den som 

upptäcker händelsen skriver denne en incidentrapport och lämnar till rektor samt 

informerar elev/elevers mentor. Om den aktuella händelsen behöver utredas vidare 

fattas beslut av rektor om vem som utreder, detta kan ske i samråd med elevhälsa.   

 

2. Den som utreder händelsen talar med de involverade för att klargöra vad som hänt och 

om det hänt tidigare. Om flera elever är involverade i händelsen talar de vuxna med 

eleverna en och en. Denne tar även kontakt med elevens vårdnadshavare. 

 

3. Uppföljning görs och dokumenteras och rektor hålls fortlöpande informerad av den 

som utreder.  

 

4. Rektor redogör för händelsen på efterföljande elevhälsa. Ärendet dokumenteras i 

PMO. 

 

5. I de fall då trakasserierna inte upphör kallar rektor elev och vårdnadshavare till möte 

och en handlingsplan upprättas.  

 

6. I de fall då disciplinära åtgärder är nödvändiga beslutas de utifrån skollagen 

(2010:800). 

 

7. Vid misstanke om lagbrott polisanmäls händelsen. 
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I de fall då elev och vårdnadshavare inte känner att de är nöjda med handläggning av ärendet 

kan ärendet i första hand anmälas till Barn- och utbildningsförvaltningens 

klagomålshantering.  

 

Åtgärdande arbete då elev diskrimineras 
 

I skolan så är det bara huvudmannen eller personal som kan diskriminera en elev i juridisk 

bemärkelse. Den skolpersonal som upptäcker eller får kännedom om diskriminering skall 

ingripa. Då den akuta situationen åtgärdats av den som upptäcker diskriminering av elev 

skriver denne en incidentrapport och lämnar till rektor samt informerar elev/elevers mentor. 

Rektor fattar beslut om vidare åtgärder.  
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Undersökning av risker och hinder – Måluppfyllelse, skillnad pojkar och flickor årskursvis 1-

9 

 

Kartläggning av orsaker 

 

● Elevhälsa och ämneslag 

o Meritvärde 

o Ämnesnivå 

o Närvaro 

● Elevenkäten – trygghet och trivsel 

 

Analys 

 

Åtgärder 

 

Följa upp och utvärdera i januari och juni 

 

Följs upp av rektor och elevhälsa i januari och juni 

 

 

Undersökning av risker och hinder - Allas möjligher att delta på schemabrytande 

aktiviteter 

 

Kartläggning utifrån årshjul av aktiviteter 

 

Elevhälsa och arbetslag 

● Aktuella aktiviteter 

● Individnivå 

● Föreberedelser och information, hur gör vi? 

● Elevråd  

 

Genomföra åtgärder 

● Checklista inför schemabrytande aktiviteter utifrån diskrimineringsgrunderna 

 

Följa upp och utvärdera  

 

Följs upp av rektor och elevhälsa 
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Bilaga 1 AKTIVA ÅTGÄRDER 

 

Ur diskrimineringslagens 3 kap: 

1§ Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet 

motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett 

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2016:828). 

2 § Arbetet med aktiva åtgärder innebär att bedriva ett förebyggande och främjande arbete 

genom att 

1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra 

hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten, 

2. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder, 

3. vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och 

4. följa upp och utvärdera arbetet enligt 1-3. Lag (2016:828). 

3 § Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande. 

Åtgärder ska tidsplaneras och genomföras så snart som möjligt. Lag (2016:828). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
I arbetet med aktiva åtgärder behandlas följande risker: 

● risk för diskriminering (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller ålder). 

● risk för repressalier 
● om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter 
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Bilaga 2 
Exempel på hur vi kan arbeta främjande genom att vidga normen: 

1. Sexuell läggning 
Upplysa barn om att familjer kan se olika ut. Ex spela teater för barnen med en familj där det är 

två mammor etc. Vidga normen utifrån litteratur, affischer. Böcker ”OLIKA” är bra. 
 

2. Funktioner/ funktionsnedsättning 
Vilka funktioner behöver de hjälp med, barnets behov. Alla har olika kompetenser och behov. 

Problematisera inte personer med funktionsnedsättning, rätt verktyg för ett barn kan 
förenkla för hela klassen inte bara individen. Inkludering för att inte stämpla något barn 
och undvika att det blir ”Vi och dem”. Tillgänglighet är viktigt. Alla ska känna att de 
lyckas, anpassa för individen.  

 
3. Religion 

Temaövergripande för att höja kunskapen om religion, högtider. Bjuda in föräldrar, släkt för att 
informera. Uppmärksamma andra än kristna högtider. Förstärk mångfalden. 

 
4. Etnisk tillhörighet 

Se över läromedel och litteratur. Är olika grupper representerade? Integrera barnen genom att 
organisera dem rätt. Bjuda in föräldrar mm för matlagning.  

 
5. Könsöverskridande uttryck 

Fördomar finns. Normen är smal, vidga normen. Försöka att inte kategorisera tjej och kille t ex 
att säga ”vad söt du är” till tjejer respektive ”vad tuff du är” till killar. Använda hen. 

 
6. Kön 

Hur vi själva säger och bemöter barnen är viktigt. Reflektera över sitt egna förhållningssätt. 
Värdera lika. Vi har en trivselenkät där det frågas om tjej eller kille – varför? 

Läs barnböcker på nya sätt. Kasta om könsroller, låt en liten få stark röst eller tvärt om. Skaffa 
normkritiska böcker. 

 
7. Ålder 

 

 

 


