
1 
 

          
PLAN MOT DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Plan mot diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling 

för Björkhagsskolan 2023 

 



2 
 

          
PLAN MOT DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING   

Innehåll 
1. Lagstiftning som reglerar arbetet mot diskriminering och kränkande behandling .................... 2 

2. Lagstiftningen i praktiken ............................................................................................................ 3 

Lagstiftningen som reglerar förskolors och skolors arbete mot diskriminering och kränkande 

behandling innebär att varje förskola och skola ska: .............................................................................. 4 

3. Uppföljning och utvärdering av föregående års plan mot diskriminering och kränkande 

behandling ........................................................................................................................................... 4 

Mål: ......................................................................................................................................................... 5 

Resultat: .................................................................................................................................................. 5 

Analys och slutsats: ................................................................................................................................ 5 

4. Kartläggning av risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ........................ 5 

4.1 Redogörelse av kartläggning ..................................................................................................... 5 

4.2 Analys/slutsatser av kartläggningen .......................................................................................... 5 

5. Mål och aktiva åtgärder/insatser .................................................................................................... 5 

5.1 FRÄMJANDE ÅTGÄRDER/INSATSER ........................................................................................... 5 

5.2 FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER/INSATSER .................................................................................... 6 

6. Delaktighet och förankring .............................................................................................................. 6 

7. Rutiner vid diskriminering och kränkande behandling ................................................................... 7 

8. Information/länkar .......................................................................................................................... 8 

9. Bilagor .............................................................................................................................................. 9 

9.1 Bilaga 1: Förklarande ord .......................................................................................................... 9 

9.2 Bilaga 2: Exempel på arbetsprocess ........................................................................................ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lagstiftning som reglerar arbetet mot diskriminering 

och kränkande behandling 



3 
 

          
PLAN MOT DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING   

Förskolor och skolors arbete mot diskriminering och kränkande behandling regleras i lagar 
och förordningar. Diskrimineringslagen och skollagen reglerar en stor del av arbetet, men 
även förordningarna GY11 (läroplan för gymnasiet), LGR 22 (läroplan för grundskolan) och 
LPFÖ 18 (läroplan för förskolan) är viktiga styrdokument för arbetet mot diskriminering och 
kränkande behandling.  

 

Enligt 2 kap 5 § diskrimineringslagen får den som bedriver verksamhet enligt skollagen inte 
diskriminera något barn eller någon elev, student eller studerande som söker till eller deltar i 
verksamheten.  

Enligt 3 kap 4 § diskrimineringslagen ska arbetsgivaren bedriva ett arbete med aktiva 
åtgärder för att motverka diskriminering på arbetsplatsen.  

 

Enligt 6 kap 6  § skollagen ska huvudmannen se till att det inom ramen för varje särskild 
verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn 
och elever.  

 

Enligt 6 kap 7§ skollagen ska huvudmannen se till att det genomförs åtgärder för att 
förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.  

Enligt 6 kap 8§ ska huvudmannen se till att det varje år upprättas en plan med en översikt 
över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn 
och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att 
påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade 
åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.  

Enligt 6 kap 10 § ska en lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att 
ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 
verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom om att ett 
barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 
verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att 
skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande 
fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i 
framtiden. 

 

 

 

2. Lagstiftningen i praktiken 
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Lagstiftningen som reglerar förskolors och skolors arbete mot diskriminering och kränkande 
behandling innebär att varje förskola och skola ska: 

 

 Regelbundet och systematiskt undersöka/kartlägga om det finns risker för 

diskriminering, kränkande behandling eller andra hinder för enskildas lika rättigheter 

och möjligheter i verksamheten.  

 Analysera orsaker till upptäckta risker och hinder. 

 Sätta mål och vidta de aktiva åtgärder som skäligen kan krävas för att främja 

likabehandling och för att kunna förebygga, upptäcka och åtgärda diskriminering och 

kränkande behandling i verksamheten.  

 Dokumentera, följa upp och utvärdera arbetet årligen 

 

 

 

 

 

3. Uppföljning och utvärdering av föregående års plan mot 

diskriminering och kränkande behandling 

Hur har åtgärderna/insatserna i planen genomförts och vad blev resultatet och varför?  

Hur vet ni det? Använd er av faktiska underlag som stärker er analys och slutsats. 

2. Undersöka 
och kartlägga 

risker  

3. Analysera 
orsaker till 
upptäckta 

risker 

4. Sätta mål 
och vidta 

aktiva 
åtgärder 

5. 
Dokumentera 

arbetet 

1. Följa upp 
och 

utvärdera 
föregående 
års arbete  
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Mål:  Resultat:  Analys och slutsats:  

   

   

   

   

   

 

4. Kartläggning av risker för diskriminering, trakasserier 

och kränkande behandling 

4.1 Redogörelse av kartläggning  

Beskriv hur enheten har arbetat med att upptäcka risker för diskriminering och kränkande 
behandling och vad kartläggningen visar 
 

EX: enkäter (barn/elever och vårdnadshavare), intervjuer, observationer, 
trygghetsvandringar  

 

 

 

 

4.2 Analys/slutsatser av kartläggningen 

 
Vad visar kartläggningen? Vilka risker framkommer? Vilka är orsakerna? Vilka behov finns? 
Vilka hinder finns?  

 

5. Mål och aktiva åtgärder/insatser  

Vilka mål har ni i verksamheten utifrån resultaten i kartläggningen och vilka aktiva åtgärder 
ska genomföras i verksamheten för att nå målet/målen? 
 

5.1 FRÄMJANDE ÅTGÄRDER/INSATSER  
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Ex grundskola: I trygghetsenkäten framkommer att elever inte känner tillit till de vuxna på skolan. 
Främjande åtgärd: Öka elevers delaktighet i framtagande av ordningsregler och lärmiljöer, införa 
enskilda samtal/samtal i grupp med eleverna som stärker relationen mellan lärare och elever.  

Mål 

      

Beskrivning av aktiva åtgärder/insatser 

      

Tidpunkt 

      

Ansvarig/ansvariga  

      

Uppföljning/utvärdering av åtgärder/insatser 

      

 

5.2 FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER/INSATSER 

Ex skola: Elever uppger i trygghetsenkäten att de känner sig ensamma utanför lektionstid. 
Förebyggande åtgärd: Införande av flera valbara aktiviteter som eleverna kan välja på under 
rasten. Vi behov kan vuxennärvaron öka bland eleverna.  

Mål 

      

Beskrivning av aktiva åtgärder/insatser 

      

Tidpunkt 

      

Ansvarig/ansvariga  

      

Uppföljning/utvärdering av åtgärder/insatser 

      

 

 

6. Delaktighet och förankring 

Hur har barn/elever och personal medverkat i arbetet mot diskriminering och kränkande 
behandling och i framtagande av mål och aktiva åtgärder? 
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Hur har arbetet förankrats hos personal, barn/elever och vårdnadshavare? 

 

 

 

7. Rutiner vid diskriminering och kränkande behandling  

Skriv ner era rutiner för hur 

 barn, elever och deras vårdnadshavare kan rapportera kränkande behandling 

 personalen respektive rektorn anmäler kränkningar 

 kränkande behandling mellan barn eller elever ska utredas, åtgärdas och 
dokumenteras 

 kränkande behandling av personal mot barn eller elever ska utredas, åtgärdas och 
dokumenteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Information/länkar  

 

Diskrimineringslagen: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567
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Om diskriminering: 

http://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/ 

Diskriminering i skolan är förbjudet enligt lagen | DO 

Att arbeta förebyggande och motverka diskriminering i skolan:  

Aktiva åtgärder mot diskriminering i skolan - YouTube 

Om trakasserier och sexuella trakasserier på 
Diskrimineringsombudsmannens webbplats:  

http://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/trakasserier-och-sexuella-trakasserier/ 

Sex former av diskriminering: 

https://www.skolverket.se/getFile?file=4665 

Kränkande behandling enligt kap 1 Skollagen och läroplaner:  

https://www.skolverket.se/getFile?file=4665 

Om systematiskt arbetsmiljöarbete: 

Ändring av Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2001:1, om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 
2008:15 

Skolverket – stöd i arbetet mot kränkande behandling: 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/atgarder-
mot-krankande-behandling 

Säkerhet på nätet - Skolverket 

 

 

9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1: Förklarande ord 

Kartläggning syftar till att undersöka nuläget och identifiera riskerna för diskriminering, 
trakasserier och kränkningar på enheten. Arbetet med att förebygga och förhindra 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling utgår från det som framkommer i 
undersökningen/kartläggningen. Det som framkommer i kartläggningen blir underlaget till 
vilka aktiva åtgärder/insatser som enheten beslutar om.  

http://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/
https://www.do.se/diskriminering/diskriminering-olika-delar-samhallet/diskriminering-forskola-skola-hogskola/ingen-far-diskriminera-dig-i-skolan
https://www.youtube.com/watch?v=kt1bfZbh5fE
http://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/trakasserier-och-sexuella-trakasserier/
https://www.skolverket.se/getFile?file=4665
https://www.skolverket.se/getFile?file=4665
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/andringsforeskrift/afs2008_15.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/andringsforeskrift/afs2008_15.pdf
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/atgarder-mot-krankande-behandling
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/atgarder-mot-krankande-behandling
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sakerhet-pa-natet
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Främjande åtgärder/insatser syftar till att skapa ett tryggt och tillitsfullt klimat där alla 
elever kommer till sin rätt. Det handlar om hur undervisningen organiseras, hur vi möter 
varandra och hur vi säkerställer att alla barn/elever lyckas och känner sig delaktiga. 
Främjande insatser fokuserar på skolans/förskolans kultur, elevers delaktighet, trygghet, 
människors lika värde, jämställdhet, bemötande och solidaritet mellan människor. Det 
främjande arbetet är långsiktigt och pågår ständigt.  

Förebyggande åtgärder/insatser syftar till att förebygga/förhindra att diskriminering och 
kränkande behandling sker. I det arbetet är det viktigt att identifiera riskerna och att skaffa 
sig kunskap om barnens/elevernas upplevelser. Utifrån elevernas upplevelser kan vi ta beslut 
om förebyggande åtgärder och insatser. 

Aktiva åtgärder: ”Begreppet "aktiva åtgärder" kommer från diskrimineringslagen och 
omfattar till exempel arbete mot trakasserier och sexuella trakasserier. 

Lagen beskriver de aktiva åtgärderna som 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”. 

(Vad är aktiva åtgärder? | DO)  

 

 

 

 

 

 

 

9.2 Bilaga 2: Exempel på arbetsprocess 

https://www.do.se/kunskap-stod-och-vagledning/fragor-och-svar-om-diskriminering/aktiva-atgarder/vad-ar-aktiva-atgarder
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Ka
rt

lä
gg

n
in

g Observation:  

20% av barnen/eleverna är 
inaktiva på gården/rasten 
och/eller deltar inte i ett 
socialt sammanhang 

 

Enkät:  

10% av barnen/eleverna 
upplever att det inte finns 
något att göra på 
gården/rasten 

 

5% av barnen/eleverna 
känner sig ensamma på 
gården/rasterna 

A
n

al
ys

 a
v 

o
rs

ak
er

 Barnen/Eleverna upplever att 
utbudet av 
rast/gårdsaktiviteter inte 
passar dem 

 

Barnen/eleverna vet inte 
vilka aktiviteter som erbjuds 
eller hur de ska delta 

 

Barnen/eleverna vågar inte 
delta 

 

Barnen/Eleverna saknar ett 
socialt sammanhang på 
gården/ rasten 

A
kt

iv
a 

åt
gä

rd
er

  

Inrättande av 
rastbod/lånebod  

 

Vuxenledda aktiviteter 

Införande av 
rastkompisar/ 

gårdskompisar 

 

Bildstöd för att synliggöra 
aktivitetsval 


